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ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΔΙΩΗ ΣΩΝ ΑΠΟΤΙΩΝ 

Σε Γεπηέξα 26/09/2005 ζηελ επαξρία ηεο Πάθνπ, 

ε Σερληθή ζρνιή Πάθνπ, ην Παγθχπξην Λχθεην 

Λάξλαθαο, αιιά θαη ζε θάπνηα ζρνιεία ηεο 

Λεκεζνχ θαη ηελ Σξίηε 27/09 ζηηο ππφινηπεο 

επαξρίεο νη καζεηέο Μέζεο Δπαίδεπζεο 

θηλεηνπνηήζεθαλ γηα ηελ κείσζε ησλ απνπζηψλ 

πνπ πξνβιέπνπλ νη λένη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο 

ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 

χκθσλα κε ηηο αιιαγέο αλ θάλεη έλαο καζεηήο, 

θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν 14 κέρξη 17 

αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο ή ζχλνιν απνπζηψλ 42 

κέρξη 50 θαη 87 δηθαηνινγεκέλεο απνπζίεο 

παξαπέκπεηαη ζε αληεμέηαζε ηνλ επηέκβξην. 

ιν ην παξαζθήλην άξρηζε απφ ηελ Κπξηαθή 

κέρξη θαη ηελ Γεπηέξα κέζσ  γξαπηψλ κελπκάησλ (sms) πνπ έγξαθαλ: «αχξην φινη νη καζεηέο 

γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ θάλνπλ απεξγία γηα ηελ κείσζε ησλ απνπζηψλ, ζηείιε ην ζε φζνπο πην 

πνιινχο θίινπο ζνπ κπνξείο». 

ην Λχθεην Κχθθνπ Α‘ ε απεξγία ζα άξρηδε ηελ Γεπηέξα 26/09 αιιά νη θαζεγεηέο, καο πίεζαλ 

λα κπνχκε θαλνληθά ζηηο ηάμεηο καο. Σελ Σξίηε φκσο αθφκε πην πνιινί καζεηέο, πεξίπνπ 120, 

καδεχηεθαλ ζηελ απιή ηνπ Λπθείνπ θαη δηακαξηπξφληνπζαλ ήζπρνη θαη νη θαζεγεηέο θψλαδαλ 

λα κπνχκε ζηηο ηάμεηο καο, φηη απηά πνπ θάλνπκε δελ είλαη ζνβαξά θαη πσο δελ αιιάδεη ν 

θαλνληζκφο. Παξφια απηά, νη καζεηέο επέκελαλ φηη πξέπεη λα δηακαξηχξνληαη θαη επέκελαλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν αθνχ ήξζαλ θάπνηα θαλάιηα. Αξγφηεξα θάπνην κέξνο καζεηψλ απνρψξεζε 

απφ ην ζρνιείν θαη βξέζεθε ζηε ιεσθφξν Μαθαξίνπ θαη ηελ Πιαηεία Διεπζεξίαο γηα βφιηεο, 

θξαπέ θαη ηάβιη ελψ ηνπο άιινπο ηνπο εκπφδηζαλ νη θαζεγεηέο. 

Ζ θξηηηθή πνπ δέρηεθε ε θίλεζε απηή ησλ καζεηψλ πηάλνληαλ θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη πήγαλ 

γηα θαθέ. κσο ηη άιιν κπνξνχζαλ λα θάλνπλ; Ζ θηλεηνπνίεζε ήηαλ αλνξγάλσηε θη έηζη δελ 

κπνξνχκε λα έρνπκε ηελ απαίηεζε νη καζεηέο λα θάλνπλ θάηη άιιν.  Μεγάιν κέξνο ηεο επζχλεο 

φκσο γηα απηφ έρνπλ ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα θαη ε ΠΔΜ.  Κπξίσο ε ΠΔΜ πνπ ζπκκεηείρε 

θαη ζηε ζπδήηεζε ησλ θαλνληζκψλ σο εθπξφζσπνο ησλ καζεηψλ αιιά νχηε ελεκέξσζε νχηε 

ξψηεζε ηνπο καζεηέο γηα ην ηη πηζηεχνπλ γηα ηηο αιιαγέο. Φαίλεηαη απφ ηε ζηάζε ηεο φηη δελ 

είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ησλ καζεηψλ. Οχηε ηψξα πνπ νη καζεηέο εμέθξαζαλ ην πξφβιεκά ηνπο 

δελ άιιαμε ηελ ζηάζε ηεο. Γελ πήξε ην κέξνο ησλ καζεηψλ νχηε θηλήζεθε λα ιχζεη ην 

πξφβιεκά ηνπο. 

Απηή ηε θνξά απηφ πνπ καο ‗έκεηλε‘ απφ ηελ θηλεηνπνίεζε είλαη 7 απνπζίεο αιιά θαη ε 

απηνπεπνίζεζε φηη κπνξνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε ζπιινγηθά θαη λα αιιάμνπκε ηελ θαηάζηαζε, 
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λα αθνπζηεί ε θσλή καο. Δπίζεο είδακε φηη ηελ επφκελε θνξά ζα πξέπεη λα είκαζηε 

νξγαλσκέλνη, ζπληνληζκέλνη θαη λα βγνχκε φινη απφ ηηο ηάμεηο καο. Να θηλεζνχκε κε 

ζπγθεληξψζεηο θαη πνξείεο δηακαξηπξίαο γηα λα αθνπζηεί ε θσλή καο πην δπλαηά θαη λα κελ 

κπνξνχλ λα καο θαηεγνξήζνπλ γηα ηίπνηα φζνη ζέινπλ λα καο ζηακαηήζνπλ. 

 Σέινο ε θίλεζε ησλ καζεηψλ ζεσξνχκε φηη ήηαλ δίθαηε θαη φηη δείρλεη φηη ππάξρεη πξφβιεκα 

κε ηε κείσζε ησλ απνπζηψλ. Απηή ε θίλεζε ζα πξέπεη λα είλαη εξέζηζκα γηα ηελ ΠΔΜ, ηα 

καζεηηθά ζπκβνχιηα θαη γεληθά φινπο ηνπο καζεηέο γηα λα παιέςνπλ γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

Φψηεο Φσηίνπ – Νενιαία Δλάληηα ζηνλ Δζληθηζκφ 

 

ΜΔΥΡΙ ΠΟΙΟ ΗΜΔΙΟ ΓΙΚΑΙΟΤΜΑΣΔ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΔΚΦΡΑΗ; 

 

Πέξα απφ ηηο απνπζίεο θαη ηελ ζηνιή νη λένη θαλνληζκνί πεξηνξίδνπλ ηελ έθθξαζή καο είηε είλαη 

γξαπηή είηε πξνθνξηθή. 

Αλ δνχκε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ έθθξαζε κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πφζν 

πεξηνξηζηηθνί κπνξεί λα είλαη θαη φηη δελ είλαη θαη ηφζν «πξννδεπηηθνί». 

Ο έλαο θαλνληζκφο ινηπφλ μεθηλά ιέγνληαο φηη νη καζεηέο έρνπλ ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο αξθεί 

λα κελ εθθξάδνληαη κε ηξφπν πνπ λα πξνζβάινπλ, λα κελ πξνσζνχλ ην κίζνο…. αιιά θαη λα 

κελ πξνσζνχλ θνκκαηηθέο ζέζεηο!! 

Γελ καο ιέλε φκσο ηη ζεκαίλεη θνκκαηηθή ζέζε! Γηαηί δελ κπνξνχκε λα ιέκε ειεχζεξα ηελ  

άπνςε καο αλ ζπκπίπηεη κε ηελ άπνςε ελφο θφκκαηνο;  Γειαδή αλ έλαο καζεηήο δηαθσλεί κε 

ηελ αηρκαισζία ησλ ακπεινπνπιηψλ  θαη δελ αλήθεη ζε θαλέλα θφκκα ζα ηνπ πνπλ φηη είλαη 

παξάλνκνο γηαηί ηελ άπνςε ηνπ ηελ ζπκκεξίδνληαη θαη νη νηθνιφγνη; 

Έλαο άιινο θαλνληζκφο ιέεη φηη κφλν ηα ζπκβνχιηα θαη ε ΠΔΜ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ 

γξαπηά ηελ άπνςή ηνπο.  

Γειαδή αλ έλαο καζεηήο ζέιεη λα πεη θάηη θαη λα ην κάζνπλ φζνη πεξηζζφηεξνη καζεηέο γίλεηαη 

δελ κπνξεί λα ην εθθξάζεη γξαπηά;;!! 

Δηδηθά ηψξα κε ηνπο λένπο θαλνληζκνχο πνπ νχηε ε ΠΔΜ νχηε ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα 

ιεηηνπξγνχλ δεκνθξαηηθά γηα λα καο αληηπξνζσπεχνπλ, θαλέλαο δελ κπνξεί λα εθθξάζεη ηε 

γλψκε ηνπ. 

Οη ιίγνη καζεηέο πνπ γλσξίδνπλ ηνπο θαλνληζκνχο, πξνζπαζνχλ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. ηαλ φκσο θάλνπλ θάπνηα γξαπηή πξνζπάζεηα (βιέπε άιια άξζξα) βξίζθνπλ 

ηνλ κπειά ηνπο.     
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Δκείο φκσο δελ ζα κείλνπκε κε ηα ρέξηα ζηαπξσκέλα θαη λα θνηηάκε άιινπο λα κηιάλε γηα εκάο. 

Θα πάξνπκε φηη είλαη δηθφ καο. Θα παιέςνπκε γηα λα έρνπκε ηα δηθαηψκαηα καο. Πξέπεη λα 

νξγαλσζνχκε ζε νκάδεο πνπ καο εθθξάδνπλ θαη παιεχνπλ γηα ηα δηθαηψκαηά καο γηα λα 

δξάζνπκε ζπιινγηθά θαη ζπληνληζκέλα. Έηζη ηα αηηήκαηα καο ζα εηζαθνπζηνχλ. Καη αλ δελ ηα 

αθνχζνπλ ζα θξνληίζνπκε λα αθνπζηνχλ. 

Ζ Νενιαία Δλάληηα ζηνλ Δζληθηζκφ θάλεη εθζηξαηεία γηα λα αλαζεσξεζνχλ νη  θαλνληζκνί θαη 

λα γίλνπλ πην δίθαηνη. Γελ ζα δερηνχκε λα απνθαζίζνπλ μαλά γηα εκάο, ρσξίο εκάο! 

 

Γηα λα κπνξνχκε: 

Να ιέκε ειεχζεξα ηελ άπνςε καο 

Να δηαθσλνχκε κε ηηο επίζεκεο απφςεηο ηνπ ππνπξγείνπ, ηνπ δηεπζπληή, ηεο ΠΔΜ, ησλ 

Κ.Μ.. ή θαη ηνπ δαζθάινπ /θαζεγεηή ρσξίο λα πεξηκέλνπκε ηελ ΠΔΜ ή ην ζπκβνχιην αλ 

απηφ δελ ζέιεη λα δεη ηα πξνβιήκαηά καο 

Να δηαθηλνχκε ειεχζεξα ηηο ηδέεο καο ζην ζρνιείν, πξνθνξηθά ή γξαπηά 

Να κνηξάδνπκε ειεχζεξα ηηο δηθέο καο αλαθνηλψζεηο, πξνθεξχμεηο, πεξηνδηθά ή αιιά έληππα 

κέζα ζην ζρνιείν. 

Να αλαπηχμνπκε ειεχζεξα εθζηξαηείεο π.ρ. κάδεκα ππνγξαθψλ γηα θαηάξγεζε ηεο ζηνιήο 

Να έρνπκε ζπκκεηνρή θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε  ε άπνςε καο ζηηο απνθάζεηο πνπ καο αθνξνχλ 

π.ρ. γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ καο 

Ήβε Παγηάηζνπ –Νενιαία Δλάληηα ζηνλ Δζληθηζκφ 

 

yrecyprus@yahoo.co.uk  
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ΚΤΠΡΙΑΚΔ ΑΔΡΟΓΡΑΜΜΔ: πξνο αλώκαιε πξνζγείωζε 

 

H νηθνλνκηθή θξίζε ζηηο Κππξηαθέο Αεξνγξακκέο (ΚΑ) είρε σο απνηέιεζκα λα πξνηείλεη 

πέξπζη ε δηνίθεζε έλα ζρέδην δξάζεο πνπ πεξηιάκβαλε καδηθέο απνιχζεηο, θαηάξγεζε 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, πεξηθνπέο κηζζψλ θηι. 

Κάζε θέηνο θαη ρεηξφηεξα!!! 

Φέηνο ην ζέκα επαλέξρεηαη δξηκχηεξν, κε ην θπβεξλεηηθφ αλαζεσξεκέλν ζρέδην (κε ηηο 

επινγίεο, βέβαηα, ηεο δηνίθεζεο ησλ ΚΑ). ην αλαζεσξεκέλν ζρέδην, νη κεηψζεηο ζηνπο κηζζνχο 

γίλνληαη θιηκαθσηά κέρξη θαη 25% (εμαηξνχληαη νη ακεηβφκελνη κέρξη £8.000 ην ρξφλν) απφ 8% 

πνπ πξνέβιεπε ην πεξζηλφ. Ωο πξνο ηηο απνιχζεηο απφ 343 πνπ πξνβιέπνληαλ, γίλνληαη 3851. 

Αθφκε, παξακέλνπλ νη πξφλνηεο ηνπ 1νπ ζρεδίνπ ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο 

εηαηξείαο ζην Σακείν Πξνλνίαο θαηά 50%! Έηζη, έλα πνζνζηφ 63% ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ζα 

πξνέιζνπλ απφ ζπζίεο ηνπ πξνζσπηθνχ (£22,8 εθαηνκκχξηα)2. 

Σν ζρέδην απηφ έρεη ζηαιεί ήδε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ρσξίο λα έρνπλ ελεκεξσζεί γη‘ απηφ 

ηα ζπλδηθάηα, ηα νπνία έιαβαλ απφ θνηλνχ απφθαζε λα απνξξίςνπλ ην αλαζεσξεκέλν «ζρέδην 

δηάζσζεο». Κη απφ πάλσ, ππάξρεη θαη δήισζε Δπξσπαίνπ Δπηηξφπνπ γηα «εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηεο εηαηξείαο θαη κε 800 ππαιιήινπο» (δει. 1000 απνιχζεηο αληί ησλ πξνβιεπνκέλσλ πεξ. 400). 

 

«Πωιείηαη όπωο είλαη επηπιωκέλν» 

ην κεηαμχ, ν πξφεδξνο Σάζζνο Παπαδφπνπινο δήισζε ζηηο 3/11 φηη: «Ζ θπβέξλεζε είλαη 

πξνζπκφηαηε λα πσιήζεη ηελ εηαηξεία, αλ ππάξρνπλ αγνξαζηέο». Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, 

έκκεζα αιιά ζαθέζηαηα ζπκθψλεζε, δειψλνληαο πσο πξνο ην παξφλ δελ είλαη απηφο ν ζηφρνο 

(δει. ε πψιεζε ησλ ΚΑ), αιιά ε επηβίσζε ηεο εηαηξείαο θαη «φηαλ ππάξμνπλ ηέηνηεο πξνηάζεηο 

ζα ηηο εμεηάζνπκε»3. 

Σα ζέινπλ θαη ηα ιελ, ή ηνπο μεθεχγνπλ; 

Οη δειψζεηο πξνέδξνπ θαη ππνπξγνχ έρνπλ 2 ζηφρνπο. Αθελφο, λα βάινπλ ην καραίξη ζην 

θφθαιν ζηνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα απνδερζνχλ ην ζρέδην κε ηα θνπηζνπξεκέλα κεξνθάκαηα 

θαη ηηο απνιχζεηο. Αθεηέξνπ, πξφθεηηαη γηα αλνηρηή πξφζθιεζε ζην ηδησηηθφ θεθάιαην γηα 

εμαγνξά ηεο εηαηξείαο αθνχ ζπκκαδεπηνχλ θάπσο νη δεκηέο ηεο. 
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ΑΚΔΛ 

Ο ΓΓ ηνπ ΑΚΔΛ, Γ. Υξηζηφθηαο, ζε δειψζεηο ηνπ αλαθέξζεθε ζηελ έληνλε ελαληίσζε ηνπ 

θφκκαηφο ηνπ ζην ελδερφκελν θιεηζίκαηνο ησλ ΚΑ θαη ην ΑΚΔΛ ελαληηψλεηαη ζηελ πψιεζή 

ηνπο θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, φκσο, ζέζε ηνπ ΑΚΔΛ είλαη «νη 

πεξηθνπέο λα κελ είλαη κνλφπιεπξεο» (Υαξαπγή, 4/11/05). Γελ θαηαδηθάδεη, νχηε θαλ 

αλαθέξεηαη ζηελ απφιπζε ησλ 385 απφ ηνπο 1.840 εξγαδφκελνπο!!! Ωο ζπγθπβεξλψλ θφκκα, ην 

ΑΚΔΛ είλαη ζπλππεχζπλν! Κη αο θσλάδεη ε ΔΓΟΝ (λενιαία ΑΚΔΛ) ζηηο δηαδειψζεηο ην 

«κέιινλ καο είλαη ν ζνζηαιηζκφο». 

 

Αθνξά όινπο καο  

Σν λα κελ μεπνπιεζνχλ νη ΚΑ ζην βσκφ ηνπ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηνπ θέξδνπο, δελ αθνξά 

κφλν ηνπο εξγαδφκελνπο ζ‘ απηέο, αιιά φινπο καο. 

Μεηά απφ ηελ αεξνπνξηθή ηξαγσδία ηνπ Απγνχζηνπ, είλαη πξνθαλέο ηη κπνξεί λα ζπζηάζνπλ 

θάπνηνη, ψζηε λα είλαη ε εηαηξεία πην επηθεξδήο γη‘ απηνχο. 

Γη‘ απηφ ην ιφγν ην πξψην πνπ πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί είλαη ε ελαληίσζή καο ζηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ησλ ΚΑ. Οη ΚΑ πξέπεη λα επηβηψζνπλ ζαλ κηα δεκφζηα επηρείξεζε, φρη φκσο 

θάησ απφ δηνηθήζεηο φπσο είλαη νη ζεκεξηλέο. Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα πεξάζεη ζηα ρέξηα 

αλζξψπσλ πνπ λα εθπξνζσπνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηελ θνηλσλία. Να εθιέγνληαη, λα 

ειέγρνληαη θαη λα αλαθαινχληαη αλά πάζα ζηηγκή, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο, ην 

επξχηεξν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θαη θνηλσληθνχο θνξείο, θάησ απφ ζπλζήθεο πιήξνπο 

δηαθάλεηαο, γηα λα κελ ππάξρεη θαθνδηαρείξηζε, ζπαηάιεο, θαη δηαθζνξά. 

Γηα λα είλαη ε ΚΑI ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο, θη φρη ηνπ θέξδνπο, πνπ νδεγεί ζε εγθιήκαηα 

φπσο απηφ ηεο Helios. 

1  Δθεκεξίδα Υαξαπγή, 4/11/05 

2  Δθεκεξίδα Πνιίηεο, 5/11/05. 

3 Δθεκεξίδα Πνιίηεο, 4/11/05) 

Ακαιία Λντδίδνπ – Νενιαία Δλάληηα ζηνλ Δζληθηζκφ 

E-mail: yrecyprus@yahoo.co.uk  

 ———————————————————————————— 

 

 



7 
 

O Λεπέλ ζηελ Κύπξν 

 

ηηο 28 Οθησβξίνπ έθηαζε ζην αεξνδξφκην Λάξλαθαο ν γάιινο αθξνδεμηφο επξσβνπιεπηήο 

Λεπέλ, ζαπκαζηήο ηνπ Υίηιεξ. 

Με πξσηνβνπιία ηεο Κίλεζεο γηα Ηζφηεηα, ηήξημε θαη Αληηξαηζηζκφ (ΚΗΑ) νξγαλψζεθαλ 

δχν ζπγθεληξψζεηο δηακαξηπξίαο. Ζ Νενιαία Δλάληηα ζηνλ Δζληθηζκφ ζπκκεηείρε ελεξγά θαη 

ζηηο δχν θηλεηνπνηήζεηο. 

Με ηελ πεπνίζεζε φηη ν ηνπξθηθφο πνιηηηζκφο θαη ην ηζιάκ είλαη θαηψηεξα ησλ φζσλ 

αληηπξνζσπεχεη γηα ηνλ Λεπέλ ε ιεπθή θαη ―θαζαξή‖ Δπξψπε, ήξζε λα θάλεη ξαηζηζηηθή, 

εζληθηζηηθή πξνπαγάλδα ελάληηα ζηελ ελφηεηα ησλ 2 θνηλνηήησλ θαη ησλ φπνηαο άιιεο 

θαηαγσγήο εξγαδνκέλσλ ζηελ Κχπξν. 

Ζ πξψηε ζπγθέληξσζε έγηλε ζηηο 28/10 εκέξα άθημεο ηνπ Λεπέλ κε ζηφρν ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ 

ζην αεξνδξφκην. ην αεξνδξφκην καδεχηεθαλ γχξσ ζηα 50 άηνκα απφ δηάθνξεο νξγαλψζεηο θαη 

απφ ηηο 2 πιεπξέο ηνπ λεζηνχ, θαζψο θαη κεηαλάζηεο. Με ζπλζήκαηα φπσο ―Hitler-Lepen never 

again‖ θαη ―Ο ιαφο δελ μερλά, ηνπο θαζίζηεο ηνπο θξεκά‖ θαηαθέξακε λα θξαηήζνπκε ηνλ 

Λεπέλ αξθεηή ψξα κέζα ζην αεξνδξφκην. Απηφ πνπ είπε κεηά ε Πνιηηηθή Αεξνπνξία ζε 

αληηπξνζψπνπο απφ ηελ ΚΗΑ ήηαλ φηη είρε ραιάζεη ην απηνθίλεηφ ηνπ θαη πεξίκελε λα ην 

επηδηνξζψζνπλ γηα λα θχγεη!! 

Ζ 2ε ζπγθέληξσζε ήηαλ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ έμσ απφ ην μελνδνρείν φπνπ ζα έδηλε κηα δηάιεμε. Ο 

ζηφρνο ήηαλ λα κε δνζεί θάιπςε ζην γεγνλφο απφ ηα ΜΜΔ θαη λα καηαησζεί ε δηάιεμε. Δθεί 

καδεπηήθακε γχξσ ζηα 100 άηνκα. Απηή ηε θνξά ζπκκεηείρε θαη ε ΔΓΟΝ (λενιαία ΑΚΔΛ). 

Με πηθέηεο, ζεκαίεο, παλφ θαη αληηθαζηζηηθά ζπλζήκαηα πεηχρακε λα ζηακαηήζνπκε ηνλ Λεπέλ 

απφ ην λα δψζεη ηε δηάιεμή ηνπ. Παξφια απηά νη δεκνζηνγξάθνη πήξαλε δειψζεηο ηνπ πνπ 

βγήθαλ ζηα ΜΜΔ. πγθεθξηκέλα γηα ηνπο δηαδεισηέο είπε: ―Ση θσλάδεηε εδψ πέξα; Με ηελ 

Άγθπξα ζα πξέπεη λα ηα βάδεηε‖. (!!!). 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθέληξσζεο βγήθε θάπνηνο απφ ην μελνδνρείν (πξνθαλψο πήγε λα αθνχζεη 

ηηο λενθαζηζηηθέο απφςεηο ηνπ Λεπέλ) θαη καο είπε λα θχγνπκε θαη λα πάκε ζηνπο θίινπο καο 

ηνπο Σνχξθνπο. Οη δηαδεισηέο αληέδξαζαλ, αλαγθάδνληάο ηνλ λα κπεη θαη πάιη κέζα ζην 

μελνδνρείν. Αθφκε, ζπλέρεηα ππήξραλ άλζξσπνη ηεο πξνζσπηθήο αζθάιεηαο ηνπ Λεπέλ πνπ καο 

θσηνγξάθηδαλ. 

Ζ ΔΓΟΝ δελ ζπκκεηείρε ζηελ θηλεηνπνίεζε ηεο Παξαζθεπήο αιιά κφλν ηεο Σξίηεο. Κη απηφ 

γηαηί θαηάιαβε πσο ην ζέκα ζα έπαηξλε δηαζηάζεηο. ην εθθξαζηηθφ φξγαλν ηνπ ΑΚΔΛ, ηε 

Υαξαπγή, γξάςαλε φηη ε ζπγθέληξσζε έγηλε κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, – πξάγκα ην νπνίν 

απνηειεί ςέκα. 
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Κάπνηα απφ ηα ζπλζήκαηά πνπ θψλαδε ε ΔΓΟΝ ηα ζρνιηάζακε κηιψληαο κε κέιε ηνπο πξάγκα 

πνπ θάλεθε λα έβαδε ζε ζθέςεηο θάπνηα απφ απηά. Έηζη φηαλ θσλάμαλε ην ζχλζεκα φηη ―ην 

κέιινλ καο είλαη ν ζνζηαιηζκφο‖ εκείο ‗απαληνχζακε‘ απαξηζκψληαο ηα αληεξγαηηθά κέηξα πνπ 

ζπλαπνθάζηζε ην θφκκα ηνπο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ θπβέξλεζε (ζπληάμεηο, καδηθέο 

απνιχζεηο, ηδησηηθνπνηήζεηο). Σνπο είπακε επίζεο πσο ν Καηζνπξίδεο (εγεηηθφ ζηέιερνο ηεο ΚΔ 

θαη ζεσξεηηθφο ηνπ θφκκαηνο) κηιψληαο ζην ηειεπηαίν ηνπο ζπλέδξην είπε φηη είλαη λσξίο γηα 

ζνζηαιηζκφ. 

Ζ αλζξσπφηεηα νιφθιεξε ππέθεξε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο θαζηζηηθήο/λαδηζηηθήο ηδενινγίαο 

κε απνθνξχθσκα ην Οινθαχησκα θαη ηα εθαηνκκχξηα ησλ λεθξψλ ζην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν 

(πνπ παξεπηπηφλησο γηα ηνλ Λεπέλ είλαη κηα ―ιεπηνκέξεηα ηεο Ηζηνξίαο‖). 

Παιεχνπκε θαη ζα παιεχνπκε γηα φζν ζα ππάξρνπλ απηνί νη άλζξσπνη πνπ ζαπκάδνπλ, 

εθθξάδνπλ θαη ζπλερίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηδενινγία ηφζν ζηηο δειψζεηο ηνπο, φζν θαη ζηηο 

πξάμεηο ηνπο. 

 

Ακαιία Λνηδίδνπ 

Νενιαία Δλάληηα ζηνλ Δζληθηζκφ 

yrecyprus@yahoo.co.uk 

———————————————————————————— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Ραηζηζκόο ΚΑΙ ζηα ζρνιεία;         

 

 Φαληαζηείηε κηα ηππηθή κέξα ζ‘ έλα Γπκλάζην 

ηεο Κχπξνπ.   Σν θνπδνχλη ρηππά θαη νη 

καζεηέο ηξέρνπλ ζηηο ηάμεηο.   Αξρίδεη ην 

κάζεκα – βάζαλν. Βάζαλν ιφγσ ηνπ θαζεγεηή 

πνπ πξνθαιεί γεληθή δπζθνξία ζηελ ηάμε.   Γηα 

πνηνπο ιφγνπο; 

Ο θαζεγεηήο απηφο (πνπ καο δηδάζθεη απφ ηελ 

Α΄ ηάμε), απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ πάηεζε ην 

πφδη ηνπ ζηελ ηάμε καο, έδεημε ηε ξαηζηζηηθή 

ηνπ αληίιεςε, κε έλα ππνηηζέκελν 

ρηνπκνξηζηηθφ ζρφιην γηα ηνπο κεηαλάζηεο 

καζεηέο ηεο ηάμεο: «Ση ην θάλακε εδψ κέζα; 

Πνιπεζληθφ ηκήκα;».   ηηο επφκελεο ζρνιηθέο 

ρξνληέο απνδείρηεθε φηη ην ζρφιηφ ηνπ δελ ήηαλ 

θαη ηφζν ρηνπκνξηζηηθφ.   Οη καζεηέο απφ ηε Γεσξγία ζεσξνχλ ην κάζεκα έλα ζπλερέο 

βαζαληζηήξην πιένλ.   Οη βαζκνί  πνπ ηνπο βάδεη; Δ.   Ζ δηθαηνινγία ηνπ: «Γελ πξνζπαζνχλ 

θαζφινπ, απειπίζηεθα πιένλ καδί ηνπο».   Γηα λα πξνζπαζήζνπλ φκσο νη καζεηέο, πξέπεη λα 

ηνπο δνζεί θίλεηξν, γηα λα αγαπήζνπλ ην κάζεκα, θαη φρη λα ππάξρεη ζπλερήο αληηπαξάζεζε 

καδί ηνπο. 

Οη πξνζβνιέο ηνπ, φκσο, «εθηνμεχνληαη» θη αιινχ .   Ζ εθδίθεζή ηνπ ελάληηα ζε καζεηή πνπ 

ηφικεζε λα πεη ηελ άπνςή ηνπ;   Μείσζε βαζκνχ.   Καη ε ππφζεζε δελ ηειεηψλεη εδψ. Φέηνο φρη 

κφλν έθαλε θπξηνιεθηηθά δχζθνιε ηε δσή ζε καζεηέο απφ άιιεο ρψξεο, αιιά θαη κείσζε 

δπζηπρψο φρη κφλν ηνλ πην πάλσ καζεηή αιιά θη αθφκα έλα παηδί πνπ ηφικεζε λα εθθξάζεη 

γλψκε, απνθαιψληαο ηνλ σο ηελ θαιχηεξε ΜΑΘΖΣΡΗΑ (!) ηεο ηάμεο.   Αθφκα, απνθάιεζε κηα 

καζήηξηα ρνληξή, πξνθαιψληαο ηηο θνξντδίεο ησλ ππνινίπσλ. 

Αμίδεη λα ππάξρνπλ ζήκεξα θαζεγεηέο πνπ κεηψλνπλ θαη θαηαπαηνχλ ηα αηζζήκαηα θαη ηελ 

απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ;   Καηά ηε γλψκε καο είλαη ΝΣΡΟΠΖ ηέηνηνη άλζξσπνη λα 

εμαθνινπζνχλ λα καο δηδάζθνπλ.   Γπζηπρψο φκσο θαζεγεηέο θαη κε ζαλ θη απηφλ ππάξρνπλ 

πάξα πνιινί.   ην ρέξη καο είλαη λα ηνπο ζηακαηήζνπκε. 

 

                                                     Υαξά Λακπξηαλίδνπ 

                                                     Φψηεο Φσηίνπ 

 ———————————————————————————— 
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 Πνιηηηθέο Γίθεο 

 

Σν θππξηαθφ θξάηνο επηρεηξεί λα εμνπδεηεξψζεη ηνλ αλαξρηθφ – αληηεμνπζηαζηηθφ ρψξν, κέζσ 

ηεο βίαηεο θαηαζηνιήο θαη παξελφριεζεο απφ ηελ αζηπλνκία, ηε ιαζπνινγία θαη δηαζηξέβισζε 

ησλ αλαξρηθψλ ζέζεσλ απφ ―δεκνζηνγξάθνπο‖ θαη κ.κ.ε., θαζψο θαη κηα ζεηξά απφ δηθαζηηθέο 

δηψμεηο. 

ηηο 29/9/05 νινθιεξψζεθε ε δίθε δχν ζπληξφθσλ καο, νη νπνίνη αληηκεηψπηδαλ βαξηέο-

ζηεκέλεο θαηεγνξίεο.  Σν δηθαζηήξην επέβαιε ρξεκαηηθή πνηλή ₤350 ζηνλ Άξε Μαθξίδε θαη 

₤200 ζην Γηψξγν Παπαδφπνπιν. 

Πξηλ απ‘ απηή ηελ ππφζεζε ν Άξεο Μαθξίδεο είρε θαηεγνξεζεί μαλά φηη, ελψ λνζειεπφηαλ ζην 

γεληθφ λνζνθνκείν πάλσ ζε θνξείν (κεηά απφ ηξαπκαηηζκφ ηνπ απφ αζηπλνκηθνχο ζηα 

ζπκβάληα ηεο πξεζβείαο) ρηχπεζε αζηπλνκηθφ ηεο νκάδαο ―Ε‖ πνπ βξηζθφηαλ εθεί.  Με ςεπδείο 

θαη αληηθαηηθέο καξηπξίεο κηαο αθηηλνγξάθνπ θαη ελφο θιεηήξα, θαζψο θαη κε ην φηη ν δηθαζηήο 

Ν. άληεο εξκήλεπζε ηηο καξηπξίεο κε ηέηνην αθξαίν ηξφπν, ν Άξεο θαηαδηθάζηεθε ζε 15 κέξεο 

θπιάθηζε.  Ο Άξεο δηακαξηπξφκελνο αξλήζεθε λα εθηειέζεη εξγαζία ζηηο θπιαθέο θαη άξρηζε 

απεξγία πείλαο.  Ζ απεξγία πείλαο ζεσξείηαη παξάπησκα ζηελ Κχπξν θαη έηζη ν Άξεο εμέηηζε 

ηελ πνηλή ηνπ ζηελ απνκφλσζε.  Μάιηζηα, φηαλ έθαλε έθεζε θαη ηνπ δφζεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο 

δίθεο, πνιιά άηνκα πνπ παξαθνινπζνχζαλ ηε δηαδηθαζία δηαπίζησζαλ φηη ηα πξαθηηθά είραλ 

παξαπνηεζεί… 

‘ απηή ηελ ππφζεζε ε γεινηφηεηα ησλ θαηεγνξηψλ θαηά ηεο Καηεξίλαο Σδαβάξα ήηαλ ηέηνηα, 

πνπ ε ίδηα ε αζηπλνκία ηηο απέζπξε ζηελ πξψηε δίθε.  Οη αξινχκπεο θαη ηα ςέκαηα ησλ 

κπάηζσλ (δελ ζπκφηαλ ηελ επνρή ηεο δηαδήισζεο, αλάθεξαλ ιάζνο ψξα, ππφδεημε ελφο 

ζπληξφθνπ ελψ θαηεγνξνχζε άιιν, θ. α) ήηαλ ηφζν άζιηα, πνπ ν ζχληξνθνο Κψζηαο Μηραήι 

απαιιάρηεθε ιφγσ ηνπ φηη δελ ππήξρε καξηπξία ελαληίνλ ηνπ.  ‘ απηφ ην ζηάδην ήκαζηαλ 

ζρεηηθά αηζηφδνμνη, επεηδή είρακε θσηνγξαθηθφ πιηθφ (δηέςεπδε ηνπο κπάηζνπο θαη ηνπο έδεηρλε 

λα ρηππνχλ ηνλ θφζκν), πφξηζκα ηεο επηηξφπνπ δηνηθήζεσο ελαληίνλ ηεο αζηπλνκίαο, θάξηα 

λνζειείαο πνπ απνδεηθλχεη φηη ν Άξεο είρε ππνζηεί δηάζεηζε θαη καξηπξίεο ππεξάζπηζεο ρσξίο 

αληηθάζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη δχν βνπιεπηέο.  Παξφια απηά ην δηθαζηήξην ζεψξεζε ηηο 

αεδίεο ησλ κπάηζσλ αμηφπηζηεο θαη αλαμηφπηζηεο ηηο καξηπξίεο ηεο ππεξάζπηζεο.  Έθξηλε έλνρν 

ηνλ Άξε Μαθξίδε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη ηνλ Γηψξγν Παπαδφπνπιν έλνρν ζηηο ηξεηο πην 

ζνβαξέο. 

Οχηε απνδερφκαζηε, νχηε εκπηζηεπφκαζηε ηελ αζηηθή ―δηθαηνζχλε‖.  Ζ ζαπίια απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ηέηνηα, πνπ αθφκα θαη ζ‘ απηή ηε ηφζν μεθάζαξα ππφζεζε, ν δηθαζηήο 

αγλφεζε ηα ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο πηνζεηψληαο απφιπηα ηηο ζέζεηο ησλ κπάηζσλ.  Οπζηαζηηθά 

ζεσξνχκε φηη κέζα απφ θάζε ζχιιεςε αθνινπζεί απηφκαηα θαηαδίθε.  Δλψ θαλνληθά πξνλνείην 

πνηλή θπιάθηζεο, είρακε κφλν κηθξά πξφζηηκα.  Απηφ δελ νθείιεηαη ζε επηείθεηα (!), αιιά ίζσο 
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ιφγσ ησλ πνιιψλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη δεκνζηφηεηαο ηεο ππφζεζεο, ην θξάηνο λα ήζειε λα 

απνθχγεη πεξηζζφηεξν πνιηηηθφ θφζηνο.                                                           

 

χληξνθνη απφ Κχπξν, exegersi2002@yahoo.com 

  ———————————————————————————— 

Η ΔΞΔΓΔΡΗ ΣΗ ΓΑΛΛΙΑ 

 

«Σν Κιηζί είλαη έλα εξγαηηθφ πξνάζηην ηνπ Παξηζηνχ, παξαδνζηαθφ νρπξφ ηνπ θνκκνπληζηηθνχ 

θφκκαηνο πνπ θαηνηθείηαη θαηά 40% απφ κεηαλάζηεο, θπξίσο απφ ηηο αξαβηθέο ρψξεο ηεο Β. 

Αθξηθήο». 

Σελ Πέκπηε 27/10/05, ν 15ρξνλνο Μαινχ απφ ην Μάιη θαη ν 17ρξνλνο Εηάλη απφ ηελ Σπλεζία, 

έραζαλ ηε δσή ηνπο απφ ειεθηξνπιεμία ζηε πξνζπάζεηά ηνπο λα μεθχγνπλ απφ αζηπλνκηθνχο.  

Ο γάιινο ππνπξγφο εζσηεξηθψλ Νηθνιά αξθνδί κίιεζε γηα ―αιήηεο‖, ―απνβξάζκαηα‖ θαη 

―γάγγξαηλα πνπ πξέπεη λα μεξηδψζνπκε‖. 

Ο ζάλαηνο ησλ δχν παηδηψλ ήηαλ ν ζπηλζήξαο γηα λα μεζπάζνπλ βίαηεο ζπγθξνχζεηο, νη νπνίεο 

επεθηάζεθαλ ζε νιφθιεξε ηε Γαιιία, αιιά θαη ζε νξηζκέλεο πφιεηο ζηε Γεξκαλία… Οη 

ηξαπκαηίεο είλαη δεθάδεο θαη νη ζπιιεθζέληεο εθαηνληάδεο… Παξάιιεια έρνπλ αλαθεξζεί 

εκπξεζκνί απηνθηλήησλ ζε Βέιγην, Διιάδα…σο ζπκβνιηθέο ελέξγεηεο αιιειεγγχεο πνπ 

ζακπνηάξνπλ απηνθίλεηα πξνλνκηνχρσλ αηφκσλ (θεθαιαηνθξάηεο, δηπισκάηεο) θαη ζηε 

πεξίπησζε ηεο Αζήλαο αληηπξνζσπείεο ηεο γαιιηθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. 

Σα αίηηα πνπ πξνθαινχλ ηελ αβεβαηφηεηα, ηε κηδέξηα θαη ηελ νξγή ησλ αλζξψπσλ είλαη ηα 

πςειά πνζνζηά αλεξγίαο (κέρξη θαη 40%), ν ξαηζηζκφο, ε ηαπεηλσηηθνί έιεγρνη, νη απζαίξεηεο 

ζπιιήςεηο, ε θαηαζθεπαζκέλεο θαηαδίθεο απφ ηελ αζηπλνκία… Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί 

επηβεβαηψλεη ηα φζα αλαθέξζεθαλ.  Δίλαη παξκέλν απφ ην 93- Seine – St Denis, έλα δηνηθεηηθφ 

δηακέξηζκα απνηεινχκελν απφ ιατθά πξνάζηηα ΒΑ ηνπ Παξηζηνχ: 

Ζ εμέγεξζε ιπζζνκαλά, ην αληάξηηθν πφιεσλ εμαπιψζεθε ζε φιεο ηηο ζπλνηθίεο.   Οη αηηίεο 

βξίζθνληαη ζηελ θνηλσληθή αδηθία θαη ζηελ θαζεκεξηλή βία: δηαθξίζεηο, πεξηζσξηνπνίεζε 

αλππφθνξεο ζπλζήθεο δσήο. ήκεξα είλαη πηα πνιχ αξγά γηα ηνπο «κεγάινπο καο δνχθεο» λα 

πάξνπλ λέα κέηξα, γηα λα θάλνπλ πην ππνθεξηέο ηηο ζπλζήθεο δσήο ζηηο ζπλνηθίεο καο, πνπ 

νχησο ή άιισο δελ ήηαλ πνηέ αλζξψπηλεο νχηε πνηέ ζα γίλνπλ.   Γελ ζέινπκε πηα ηνλ δηάινγν, 

αξθεηά θνξντδέςαηε κε ηα ιφγηα ηνπο παηεξάδεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο καο. Ο δηάινγνο έρεη πάςεη 

κηα γηα πάληα, κελ πξνζπαζείηε λα καο απνθνηκίζεηε.   ΜΖΝ ΝΟΜΗΕΔΣΔ ΟΣΗ ΘΑ ΜΑ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΣΔ επεηδή βάδεηε ηνπο ηκάκεδεο θαη ηα θεξέθσλα πνπ έρεηε κεηαηξέςεη ζε 

φξγαλά ζαο λα εθδίδνπλ εθθιήζεηο γηα εξεκία. Γελ έρνπκε φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, κφλν 
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κεξηθά απηνζρέδηα εθξεθηηθά, δελ έρνπκε βνκβαξδηζηηθά, έρνπκε κφλν ηηο ηζέπεο καο… 

ηξέκεηε φκσο κηθξνί βαξφλνη ηνπ Νετγχ (ζηθ πξνάζηην ζηα δπηηθά ηνπ Παξηζηνχ, παξαδνζηαθφο 

ηφπνο θαηνηθίαο πνιιψλ αμησκαηηθψλ ηνπ ζηξαηνχ θαη κεγαιναζηψλ)! ήκεξα είκαζηε ζηηο 

ζπλνηθίεο καο, ζε ιίγεο κέξεο ζα είκαζηε ζηελ πφξηα ηνπ ζπηηηνχ ζαο! Ζ κάρε πνπ μεθηλάεη είλαη 

καθξά θαη δίθαηε. Δίκαζηε δεκηνχξγεκα ηεο θνηλσλίαο, θη απηφ δείρλεη φηη ν πνιηηηζκφο ζαο 

βαδίδεη ζηνλ ρακφ. Γελ έρνπκε ηίπνηε πηα λα ράζνπκε, ζα πξνηηκήζνπκε λα πληγνχκε κέζα ζην 

αίκα, παξά κέζα ζηα ζθαηά… 

Σν γαιιηθφ θξάηνο πξνπαγαλδίδεη απφ ηα κκε πεξί ―ππνθηλνχκελσλ απφ θαλαηηθνχο ηζιακηζηέο 

ή εκπφξνπο λαξθσηηθψλ(!)‖, θαιιηεξγψληαο ην θιίκα γηα παξαδεηγκαηηθή θαηαζηνιή ησλ 

εμεγεξκέλσλ, απεηιψληαο θαη κε απειάζεηο θαηά ησλ κεηαλαζηψλ ζπιιεθζέλησλ. 

ηελ Κχπξν ηα κκε ππνλνκεχνπλ ηνλ δίθαην αγψλα ησλ θησρψλ αλζξψπσλ, κε επηθαλεηαθέο 

αλαθνξέο γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε Γαιιία.  Παξνπζηάδνπλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

άζθνπεο θαηαζηξνθέο πιηθψλ αγαζψλ, θαζψο θαη επαλαιακβαλφκελεο δειψζεηο δηάθνξσλ 

αγαλαθηηζκέλσλ πνιηηψλ.  

Βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέρσ, εθαηνληάδεο ζπιιεθζέληεο έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζε πνηλέο 

θπιάθηζεο ή ππφ φξνπο (αλαζηνιή, θνηλσληθή εξγαζία), ελψ άιινη θξαηνχληαη γηα λα 

πξνζαρζνχλ ελψπηνλ ηεο αζηηθήο δηθαηνζχλεο. 

 

ΛΔΤΣΔΡΗΑ ΣΟΤ ΦΤΛΑΚΗΜΔΝΟΤ 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΣΟΤ ΤΛΛΖΦΘΔΝΣΔ 

ΚΑΗ Δ ΟΟΤ ΔΞΔΓΔΗΡΟΝΣΑΗ… 

14/11/05 

 

Γ.Κ. 

Exegersi2002@yahoo.com   

 ———————————————————————————— 
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Burn, baby, burn:  Μηα απόπεηξα ζεκεηνινγηθήο αλάιπζεο ηωλ θακέλωλ απηνθηλήηωλ. 

 

΄Οηαλ ζε κηα  θάζε άξρηζα λα παξαθνινπζψ 

ηνλ θαζεκεξηλφ αξηζκφ ησλ θακέλσλ 

απηνθίλεησλ ζηελ Γαιιία, αζζπκήζεθα ηελ 

θάζε ζην Ηξάθ, ηφηε ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο 

εκθάληζεο ηεο αληίζηαζεο, πνπ ε θαηαγξαθή 

ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζέζεσλ θάζε κέξα 

ιεηηνπξγνχζε ζαλ βαξφκεηξν.. Βέβαηα ε 

ηξαθηλή αληίζηαζε ήηαλ νξγαλσκέλε ηδαη 

εκθαληδφηαλ ζηαδηαθά, ελψ ε εμέγεξζε ζηελ 

Γαιιία ήηαλ έλα μέζπαζκα ην νπνίν αξγά ε 

γξήγνξα ζα ηειείσλε..  Ζ κπνξεί απηφ ην μέζπαζκα λα είλαη κέξνο κηαο εμειηθηηθήο ηζηνξηθήο 

δηαδηθαζίαο…Πάλησο νη 3 εβδνκάδεο πξέπεη λα ήηαλ έλα είδνο ξεθφξ γηα ηέηνηνπ είδνπο 

εμεγέξζεηο…Ση εθπξνζσπνχλ απηέο νη εμεγέξζεηο?Αλ ην εμεηάζνπκε  ζεκεηνινγηθά ζα πξέπεη 

ζαθψο λα εμεηάζνπκε ηη εθπξνζσπεί ην «θακέλν απηνθίλεην». Ηζηνξηθά νη εμεγέξζεηο ησλ 

πφιεσλ πεξηζηξέθνληαλ γχξσ απφ ην ζχκβνιν ηνπ νδνθξάγκαηνο – θαη ην 68 ηα απηνθίλεηα 

έγηλαλ γηα πξψηε θνξά πιηθφ γηα απηήλ ηελ παξάδνζε πνπ πάεη πίζσ ζηελ Κνκκνχλα θαη ηελ 

Γαιιηθή επαλάζηαζε. Σν απηνθίλεην είλαη βέβαηα επθνινρξεζηκνπνίεην πιηθφ ζηνπο δξφκνπο 

[κεηαθηλείηαη εχθνια γηα λα θηηάμεη θάπνηνο νδφθξαγκα] αιιά ε ρξήζε ηνπ αγγίδεη θαη κηα άιιε 

δηάζηαζε – ηελ ίδηα ηελ ρξήζε ησλ δξφκσλ. Σα απηνθίλεηα θαηέιαβαλ ηνπο δξφκνπο θαη 

πεξηφξηζαλ ηνπο αλζξψπνπο – θαη ηηο δηαδειψζεηο-ζηα πεδνδξφκηα. Μηα θνξά ζηελ Ακεξηθή 

εβξέζεθα ηδαη ζε δηαδήισζε πνπ εζηακάηαλ ζηα θψηα! Σν άιιν πιηθφ ην νπνίν ηαπηίζηεθε κε 

ηηο εμεγέξζεηο ζηηο πφιεηο ηδηαίηεξα κεηά ηελ δεθαεηία ηνπ 70 [θαη ηδηαίηεξα ην 77] ήηαλ ε 

κνιφηνθ – θαη θαηά ζπλέπεηα ε θσηηά. Δδψ νη ζηφρνη ήηαλ πην επδηάθξηηνη: ηξάπεδεο, 

θαηαζηήκαηα.. Ζ απηνζρέδηα βφκβα είζηελ ζαλ ζηφρν ηα ζχκβνια ηεο θαηαλαισηηθήο 

θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο. Καη ε θσηηά – νη θιφγεο ζηηο πφιεηο είλαη έλα επδηάθξηην ζχκβνιν 

ξήμεο, αλαηξνπήο, ηαξαρήο. Αιιά ηδαη καγλήηεο βέβαηα γηα ηνπο θξάρηεο ηεο επνρήο ηνπ 

ζεάκαηνο, ηα ΜΜΔ.Ζ εμέγεξζε ησλ γαιιηθψλ πξναζηίσλ εζηίαζε ζην θακέλν απηνθίλεην [ηδαη 

ζε ιηγφηεξν βαζκφ ηα θακέλα θηίξηα – κε έκθαζε φρη κφλν ζηα ζχκβνια ηνπ θαπηηαιηζκνχ αιιά 

θαη ηνπ θξάηνπο]. Τπνςηάδνκαη φηη ην θακέλν απηνθίλεην έξθεηαη πνπ ην Ηξάθ. Οη εηθφλεο ησλ 

θακέλσλ ακεξηθαληθψλ [ζηξαηησηηθψλ ε κε] νρεκάησλ κε ηνπο ηξαθηλνχο λα παλεγπξίδνπλ 

γχξσ ηνπο – ε αθφκα θαη ε ζεακαηηθή εηδεζενγξαθία γηα ηα απηνθίλεηα-βφκβεο – εηζήγαγαλ 

ζην ξεπεξηφξην ηεο εμέγεξζεο ζηελ πφιε, ην λέν ζεκείν: ην θιεγφκελν απηνθίλεην ζαλ έλδεημε 

νξγήο, ζαλ καζεκαηηθφ ζεκείν θαηαγξαθήο ηνπ κεγέζνπο ηεο εμέγεξζεο, αιιά θαη ζαλ κηα 

αιιεγνξηθή αλαθνξά ζε έλα λέν είδνο αληαξηνπφιεκνπ ζηηο κεηξνπφιεηο – φπνπ νη θησρνί θαη 

νη απνθιεηζκέλνη θαίλε ηα ζχκβνια ηνπ πινχηνπ, θαηαλάισζεο, status. 

Ση εθπξνζσπνχλ νη λεαξνί  θαηά ζπλέπεηα; ηελ θξαζενινγία ηεο ηηαιηθήο απηνλνκίαο ηνπ 

1977, είλαη κέξνο ηνπ «θνηλσληθνχ πξνιεηαξηάηνπ». Δλφο πξνιεηαξηάηνπ ην νπνίν κέζα ζε κηα 
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θνηλσλία ε νπνία κπνξεί λα εηδσζεί ζαλ έλα ζπιινγηθφ εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο 

[πιηθψλ θαη άπισλ] εκπνξεπκάησλ, απνηεινχλ ηελ  εξγαζηαθή πξψηε χιε ηεο απνζπαζκαηηθήο 

/ειαζηηθήο εξγαζίαο αιιά θαη ην «πιήζνο» ην νπνίν δελ δεηά πηα κφλν ηελ επηβίσζε αιιά θαη 

«πνηφηεηα» -  κηα δσή κε «λφεκα». Καη απηή ε αλαδήηεζε λνήκαηνο γίλεηαη ζε έλα πιαίζην 

φπνπ ε εκπνξεπκαηηθνπνίεζε ησλ πάλησλ θαη ε πξνβνιή ηεο κέζα απφ ηα ΜΜΔ, δεκηνπξγά έλα 

ζπλνιηθφ ζχζηεκα ζεακαηηθήο ζπκκεηνρήο ζε κηα δσή πνπ επηκέλεη «λα είλαη αιινχ». Οη 

ππνζρέζεηο ηεο δηαθήκηζεο απιά νμχλνπλ ηηο πξνζκνλέο θαη ηα φλεηξα εθείλεο ηεο κεξίδαο ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ είλαη εγθισβηζκέλε θαη δελ κπνξεί λα απνιαχζεη νχηε θαλ ηελ ζεακαηηθή 

ζπκκεηνρή ζην ςέκα ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζεάκαηνο. 

ηηο κεηξνπφιεηο ηνπ βνξξά είλαη κηα κεηνςεθία – θαη κάιηζηα κηα κεηνςεθία ε νπνία δελ 

κπνξεί θαλ λα αξζξψζεη έλα θαηάινγν κε αηηήκαηα.. Απιά θάζε βξάδπ θαηακεηξνχληαλ κηα 

πνζφηεηα θακέλσλ απηνθίλεησλ ζαλ βαξφκεηξν ηεο δηάζεζεο απηψλ ησλ κεηακνληέξλσλ 

«αληαξηψλ πφιεο». Δίλαη απνζπάζκαηα, θνκκάηηα ρσξίο αλαθνξά ζε νιφηεηα. Οη πνιηηηθνί 

πξνζπαζνχζαλ λα πηάζνπλ κηα θεπγαιέα νληφηεηα: μεθίλεζαλ κε ηελ δαηκνλνπνίεζε ηνπ 

αξθνδί γηα ηνπο «αιήηεο» θαη αθνχ απηφ δελ έπαημε, άξρηζε ε κπάληα λα παίδεη ηξαγνχδηα 

αγάπεο θαη ζηνξγήο γηα ην ρακέλν πξφβαην: νη αιήηεο έγηλαλ «παηδηά ηεο δεκνθξαηίαο» θαη 

κεηά «γηνη θαη θφξεο φισλ καο» ζην δηάγγεικα ηνπ ηξάθ.  

Δίλαη κεηνςεθία ρσξίο πνιηηηθφ ιφγν – ζην εζσηεξηθφ ηεο Γαιιίαο αιιά θαη ηεο Δπξψπεο 

επξχηεξα φπσο έδεημαλ θαη νη θσηηέο πνπ έθακαλ δεηιέο εκθαλίζεηο ζηελ Γεξκαλία θαη πην 

έληνλεο ζηηο Κάησ Υψξεο θαη ηελ Αζήλα. κσο παγθφζκηα, είλαη έθθξαζε κηαο «εθηφο ησλ 

ζπλφξσλ» πιεηνςεθηθήο εκπεηξίαο. Δίλαη απηνί πνπ δνπλ ζην εζσηεξηθφ ησλ κεηξνπφιεσλ νη 

νπνίνη είλαη πξντφληα ηεο επξχηεξεο εμαζιίσζεο ζηνλ πιαλήηε, απηνί πνπ πέξαζαλ ε πεξλνχλ 

ηα ζχλνξα ζαλ κεηαλάζηεο, ζαλ ε αζπλείδεηε αθφκα απάληεζε ηνπ παγθφζκηνπ θνηλσληθνχ 

πξνιεηαξηάηνπ ζην παγθνζκηνπνηεκέλν θεθάιαην. 

Οη εμεγέξζεηο ηνπ θνηλσληθνχ πξνιεηαξηάηνπ ζηηο κεηξνπφιεηο έρνπλ πηα κηα ηζηνξηθφηεηα πνπ 

μεθηλά απφ ηηο εμεγέξζεηο ησλ καχξσλ ζηηο ΖΠΑ ηελ δεθαεηία ηνπ 60, έρνπλ ζαλ θνκβηθφ 

ζεκείν αλαθνξάο ηελ εμέγεξζε ηνπ Μπξίμηνλ ηελ δεθαεηία ηνπ 80, ηνπ Λνο Άληδειεο ηελ 

δεθαεηία ηνπ 90, θαη ηψξα ηελ γαιιηθή εμέγεξζε. Απηά ηα θηλήκαηα δελ έρνπλ ιφγν παξά 

απνζπαζκαηηθέο δειψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ,  γθξάθηηη θαη ηελ ζεκεηνινγία ηεο πξάμεο. 

Μέξνο απηνχ ηνπ ξεχκαηνο [αιιά κε κηα «ζεσξία» ηζηνξηθήο απηνζπλείδεζεο] είλαη θαη ε 

αλαξρναπηφλνκε πξαθηηθή πνπ γελλήζεθε ζηελ Ηηαιία ην 77 θαη απιψζεθε ζηελ Γεξκαλία, 

Διιάδα,  Διβεηία, Οιιαλδία.. Καη πνπ είδακε ζαλ επαλάιεςε ζηελ Γέλνβα. Άιισζηε ε 

πεξηγξαθή ηεο ζηηγκήο πνπ ε κνλαμηά γίλεηαη ζπιινγηθφηεηα κέζα απφ ηελ βία ηνπ ζακπνηάδ, 

ππήξμε έλα απφ ηα επίκαρα ζεκεία πνπ θαηαδίθαζαλ ηνλ Νέγθξη ζηελ θπιαθή, ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 70: 

«..Σίπνηα δελ θαλεξψλεη ζε ηέηνην βαζκφ ηελ ηεξάζηηα ηζηνξηθή ζεηηθφηεηα ηεο εξγαηηθήο 

απηναμηνπνίεζεο, ηίπνηα πην πνιχ απφ ην ζακπνηάδ…ηίπνηα πην πνιχ απφ ηελ αδηάθνπε 

δξαζηεξηφηεηα κνπ ζαλ ειεχζεξνο ζθνπεπηήο,  ζακπνηέξ, θνπαλαηδήο, παξεθηξεπφκελνο, 
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εγθιεκαηίαο. Ακέζσο αηζζάλνκαη ηελ ζεξκφηεηα ηεο εξγαηηθήο θνηλφηεηαο θάζε θνξά πνπ 

θαηεβάδσ ηελ θνπθνχια γηα λα θξχςσ ην πξφζσπν κνπ. Απηή ε κνλαμηά είλαη δεκηνπξγηθή, 

απηή ε απνμέλσζε είλαη ε κφλε πξαγκαηηθή ζπιινγηθφηεηα πνπ γλσξίδσ. Οχηε κέλσ αδηάθνξνο 

κπξνζηά ζηελ επηπρία ηνπ απνηειέζκαηνο: θάζε θαηαζηξεπηηθή πξάμε θαη θάζε ζακπνηάδ 

απερεί πάλσ κνπ ζαλ ζηληάιν ηαμηθήο ζπλαδέιθσζεο.» [ «Κπξηαξρία θαη ακπνηάδ»] 

Τπάξρεη βέβαηα θαη ε άιιε πξννπηηθή – ε επηινγή ησλ 4 πνπ αλαηίλαμαλ ηα ηξαίλα θαη ην 

ιεσθνξείν ζην Λνλδίλν ην θαινθαίξη. Γελ ρξεηάδεηαη λα είλαη θαλείο ζξεζθεπφκελνο 

κνπζνπικάλνο γηα λα βηψζεη ηελ αληηηξνκνθξαηηθή πζηεξία, ε αθφκα θαη ηελ πην soft πζηεξία 

πξφζθαηα γηα ηελ Σνπξθία «πξν ησλ ππιψλ», ζαλ κηα ζεηξά απφ  ππνλννχκελα θαη πξνζβνιέο 

ζηελ αμηνπξέπεηα φισλ απηψλ ησλ λεαξψλ, κνπζνπικαληθήο θαηαγσγήο, πνπ γελλήζεθαλ ζηηο 

ιεπθέο ρξηζηηαληθέο θνηλσλίεο. Ζ αμηνπξέπεηα είλαη κέξνο ησλ αηηεκάησλ ηνπ θνηλσληθνχ 

πξνιεηαξηάηνπ φπσο παξαηήξεζε θαη ν αληάξηεο πνηεηήο απφ ηελ Σζηάπαο ηνπ Μεμηθνχ . Οη 4 

ηνπ Λνλδίλνπ απνθάζηζαλ κε ηελ ςπρξή απνθαζηζηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ βιέπεη ηνλ ζάλαην 

ζηα κάηηα, λα δψζνπλ έλα κάζεκα ζηελ βξεηαληθή θνηλσλία πνπ αλέρεηαη απηφ ην θιίκα, απηφλ 

ην πξσζππνπξγφ, ηνλ ηκπεξηαιηζκφ γηα αηψλεο – κεηέθεξαλ κηα κέξα ηεο ηελ Βαγδάηεο ζην 

Λνλδίλν. αλ πξάμε ειάρηζηεο δηθαηνζχλεο.  ηελ Γαιιία ε εμέγεξζε έκεηλε πηζηή ζηελ 

αξηζηεξή επαλαζηαηηθή ινγηθή λα επηιέγνληαη πιηθνί [θαη αλ δπλαηφ θαπηηαιηζηηθνί] ζηφρνη 

παξά αλζξψπηλνη. κσο ε πεγή είλαη ε ίδηα. πσο θαη ε πίεζε γηα πξάμε – είλαη ε ξίδα πνπ 

παξάγεη ην πλεχκα ηεο λεσηεξηθήο άξλεζεο πνπ πξνθεηηθά θαηέγξαςε ν Γθαίηε κέζα απφ ηα 

ιφγηα ηνπ Μεθηζηνθειή ζηνλ Φάνπζη:  

 

«[είκαη]..κέξνο απφ ηελ δχλακε πνπ πηάλεη 

φιν θαθφ λα θάκεη θαη φιν θαιφ θάλεη.. 

ην πλεχκα είκαη πνπ ηα πάληα αξληέηαη! 

..αλ ηνπ πεξλά η‘ αλζξψπνπ ηνπ κσξνχ απηνχ θφζκνπ, 

πσο είλαη θάηη αθέξαην – κέξνο είκαη εγψ 

ηνπ κέξνπο, φιν πνπ ήηαλ αξρηθά, 

κέξνο ηνπ ζθφηνπο πνπ γέλλεζε ην θσο…» 

 

άββαο Μελνίθνπ 

 

 ———————————————————————————— 
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Παξέιαζε, ην ρνπληηθό-λαδηζηηθό θαηάινηπν 

 

 Οη παξειάζεηο ζηελ Διιάδα, φπσο θαη ζηελ Κχπξν, 

επηβιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά 

ηνλ νπνίν είρε ζπλεπάξεη ε πεηζαξρία θαη νκνηνκνξθία ηεο 

ρηηιεξηθήο λενιαίαο.   Ζ παξέιαζε «αλαθαιχθζεθε» απφ ηνλ 

Φξεηδεξίθν ηεο Πξσζίαο θαη κέζα ζην ρξφλν εθηφο απφ ηνπο 

ζηξαηηψηεο επηβιήζεθε θαη ζηνπο καζεηέο θαη δελ ππήξρε 

πνπζελά πξηλ δεκηνπξγεζνχλ εζληθά θξάηε. ήκεξα, νη 

καζεηηθέο παξειάζεηο εθαξκφδνληαη κφλν ζε Διιάδα, 

Σνπξθία θαη Κχπξν. 

εκαίεο παληνχ, ζηξαηησηηθά εκβαηήξηα θαη νη δξφκνη 

γεκίδνπλ γνλείο καζεηξηψλ/ηψλ πνπ πεξήθαλα 

παξαθνινπζνχλ ηα παηδηά ηνπο πεηζαξρεκέλα θαη 

νκνηφκνξθα λα βαδίδνπλ ζε γξακκέο (νη ―θαιχηεξνη‖ 

κπξνζηά, νη ―θαθνί‖ πίζσ) θαη λα ραηξεηνχλ θακαξσηά ηνλ ―αξρεγφ‖ (πξφεδξν ηεο 

―δεκνθξαηίαο‖). 

Ζ νκνηνκνξθία ηεο ζηνιήο θαη ηνπ βήκαηνο δηθαηνινγείηαη φπσο καο ιέλε κε ην φηη ππάξρεη 

ηζφηεηα (θαλείο φκσο δελ κηιά γηα ηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αληζφηεηα!).  ηελ 

θαζεκεξηλή δσή, ηα αθεληηθά έρνπλ σο δνχινπο ηνπο εξγάηεο λα δνπιεχνπλ θάζε κέξα γη‘ 

απηνχο, πινπηίδνληαο κε ρξήκα θαη δίλνληαο ηνπο ςίρνπια γηα λα επηβηψζνπλ. 

Οη εζληθέο επέηεηνη ρξεηάδνληαη ζην θξάηνο πνπ ζέιεη λα θάλεη πιχζε εγθεθάινπ ζηνλ ιαφ γηα 

λα πηζηεχεη ζηελ εζληθή ελφηεηα θαη ζηελ χπαξμε εζληθψλ ερζξψλ θαη έηζη ζε θαηξνχο θξίζεο 

λα κεζνδεχεη ην εζληθφ πξφζηαγκα «αθεληηθά θαη δνχινη έλα είκαζηε νχινη» (!!). 

ηα ζρνιεία νη καζεηέο/ηξηεο ππνβάιινληαη ζε εζληθηζηηθέο ινγηθέο κέζσ δηαθφξσλ κεζφδσλ 

φπσο ε ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ζε εζληθνχο ενξηαζκνχο θαη παξειάζεηο, ε επηβνιή ηεο 

πξνζεπρήο, ε ππνηαγή ζε εζληθά ζχκβνια θαζψο θαη κέζσ ηεο ίδηαο ηεο γλψζεο πνπ παξέρεη 

(π.ρ. εθκάζεζε ηεο εζληθήο ηζηνξίαο δηαζηξεβισκέλεο θαη ρσξίο θαλέλα πεξηζψξην 

ακθηζβήηεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ).  Δπηθξαηεί δειαδή ην γλσζηφ ζε φινπο ―πίζηεπε 

θαη κε εξεχλα‖.  Οη παξειάζεηο ζηα ζρνιεία ηεο Κχπξνπ είλαη ππνρξεσηηθέο, ζαλ λα πξφθεηηαη 

γηα κάζεκα (πνπ γίλεηαη ζε εκέξα επίζεκεο αξγίαο ηνπ θξάηνπο).  Δίλαη έλαο ηξφπνο λα ράλεηο 

ιίγεο ψξεο βαξεηνχ καζήκαηνο ή θάηη πεξηζζφηεξν; 

ηελ Διιάδα πέξζη, ζε θάπνην ζρνιείν, φηαλ κηα Αιβαλίδα καζήηξηα αξίζηεπζε θαη 

πξννξηδφηαλ γηα ζεκαηνθφξνο ηεο παξέιαζεο είρε γίλεη  θαηάιεςε ελφο γπκλαζίνπ ζηε Λάπα 

Αραΐαο απφ καζεηέο θαη γνλείο, πξνθεηκέλνπ λα κε ζεθψζεη ηελ ειιεληθή ζεκαία κία καζήηξηα 

απφ ηελ Αιβαλία.  ε άιιε πεξίπησζε φπνπ κηα Διιελίδα γπκλάζηξηα (Φξ. Ρσκάλνπ) αξλήζεθε 
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λα ζπλνδέςεη ζηελ παξέιαζε ηνπο καζεηέο, αζθήζεθε ελαληίνλ ηεο πνηληθή δίσμε (θξάηεζε 

κηζζνχ 20 εκεξψλ).  Φέηνο, κηα καζήηξηα ζηελ Θεζζαινλίθε πνπ αξίζηεπζε ζε φια ηα 

καζήκαηα, αξλήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ παξέιαζε γηα ζπλεηδεζηαθνχο ιφγνπο. 

 

Πξνζνρή, αλάπαπζε θαη βεκαηηζκφο – Μέζα ζηελ παξέιαζε γελληέηαη ν θαζηζκφο!                                                                                

Black Cat 

———————————————————————————– 

Γηα ηελ Πόιε ηεο Λεπθωζίαο 

 

Πεξπαηψληαο ηα πξσηλά ηνπ αββάηνπ πίζσ απφ ηελ Αξρηεπηζθνπή, πεξλά θαλείο απφ ηνλ θχξην 

Γεκήηξε ηνλ πνδειαηά, ην πειεθαληφ κε ηελ κεγάιε μχιηλε πφξηα, ην γθξαθίηη πνπ δηαβάδεη 

«The Pope is dead», ην ζθνληζκέλν θαη ζθαιηζκέλν ηππνγξαθείν «Κφζκνο», θαη κεηά κηα 

απισζηά θαη αθνχγνληαη νη θσλέο ηεο ιατθήο αγνξάο έμσ απφ ην Παιαηφ Γεκαξρείν «ζθπφ 

ζαθθνχιιεο δέθα ζειίληα νη ηνκάηεο!» θαη θνηηάο πξνο ηα πάλσ θαη βιέπεηο νπξαλφ πνιχ θαη 

θνηηάο πξνο ηα θάησ, θαη κέζα απφ ηελ πεξίθξαμε θαη ην πξάζηλν δίθηπ βιέπεηο θαιπκκέλε κε 

άζπξα πθάζκαηα αδηάβξνρα κηα πφιε, ηελ πφιε, πνπ ζε θξπθνθνηηάδεη. Σα ζρέδηα ησλ 

δεκνηηθψλ αξρψλ πξνβιέπνπλ φηη ζχληνκα  ηε γσληά απηή ηεο βπδαληηλήο θαη κεζαησληθήο 

πφιεο (ε νπνία δηαηεξεί θαη δάπεδν ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ!) ζα ηε βιέπνπκε λα μεηξππψλεη 

δίπια ή/θαη θάησ απφ ηνλ φγθν ηνπ κεγαιεηψδνπο λένπ Γεκνηηθνχ Μεγάξνπ. 

«Ζ κφλε πεξηνπζία είλαη ε κλήκε» ιέεη ν Φίιηππνο Κνπηζαθηήο ζην ληνθπκαληέξ ηνπ γηα ηελ 

Διεπζίλα «Αγέιαζηνο Πέηξα» (2000), φπνπ ν θαηαηξεγκέλνο θαη αιαθξνΐζθησηνο Παλαγηψηεο 

Φαξκάθεο κε εκκνλή ςάρλεη γηα αξραηνινγηθά θαηάινηπα κέζα απφ ηα κπάδα ηεο Διεπζίλαο θαη 

κεηαθέξεη ζην Μνπζείν κε ην θαξνηζάθη ηνπ ηκήκαηα αξραίσλ θνιφλσλ πνπ βξήθε πεηακέλα 

θάπνπ θνληά ζηε ζάιαζζα… 

Σα λεν-απνθαιπθζέληα ηκήκαηα ηεο πφιεο καο ήξζε θέηνο λα επηζθεθηεί ν δηεζλνχο θήκεο 

θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αάρελ ηεο Γεξκαλίαο, αξραηνιφγνο Μίθαει Γηάλζελ ην 
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φλνκα ηνπ νπνίνπ ήηαλ κέζα ζηνλ θαηάινγν εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ 

Οπλέζθν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ θαη ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο. Ο θαζεγεηήο 

πξφηεηλε θάπνηεο ‗ιχζεηο‘ γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ πην αλψδπλα λα 

ζπκβηψζνπλ ηα αξραηνινγηθά θαηάινηπα κε ην Μέγαξν αιιά εκείο εδψ ζα θξαηήζνπκε ηελ 

αληίδξαζε ηνπ θαζεγεηή φηαλ ηνπ αλαθέξζεθε φηη έρεη ήδε ιεθζεί ε πνιηηηθή απφθαζε γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ δεκνηηθνχ κεγάξνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή «…απηφ είλαη ην ηειεπηαίν έξγν 

πνπ ζα κπνξνχζαηε λα θέξεηε κέζα ζηελ πφιε» (Ο Φηιειεχζεξνο 01/10/2005, ζ. 3). Σελ ίδηα 

ψξα θαη ιίγν πην πέξα, ζηελ πεξηνρή ηεο Καζηειιηψηηζζαο, εθεί φπνπ ζπλαληάεη ε νδφο 

Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ ηελ Αιεμίνπ Κνκλελνχ, ν κεραληθφο εθζθαθέαο μεθηλνχζε ηελ εθζθαθή 

γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ θηηξίνπ ηνπ πκβνπιίνπ 

Απνρεηεχζεσο Λεπθσζίαο (ΑΛ). Απηέο ηηο κέξεο κπνξεί θαλείο λα δεη απφ ην δξφκν ηα 

αξραηνινγηθά θαηάινηπα πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζην ρψξν απηφ. Ζ ζεκαζία ηνπο αθφκε δελ έρεη 

αλαθνηλσζεί φκσο σο πεξαζηηθφο κπνξείο κέζα απφ ηελ πεξίθξαμε λα δεηο αθφκε έλα ηκήκα ηεο 

πφιεο λα θαλεξψλεηαη κέζα απφ ην ιαζπσκέλν ρψκα. 

 

Γξφκνη αξραίνη ιηζφζηξσηνη, εξγαζηήξηα ηεο ειιεληζηηθήο πφιεο ζηνλ θαηάζπαξην απφ 

αξραηφηεηεο ιφθν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ (ΠΑ.Τ.Γ.Τ), πεγάδηα, δεμακελέο, εθθιεζίεο 

πιαηζησκέλεο κε ηαθέο, κνλαζηήξηα κεζαησληθά… Ζ ηζηνξία ηεο πξσηεχνπζαο απνθαιχπηεηαη 

εδψ θαη κηα δεθαεηία δηαθξηηηθά θαη αζφξπβα κε ξπζκνχο φκσο ξαγδαίνπο.  Καη απηφ ράξε ζηα 
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αλαπηπμηαθά ζρέδηα γηα ηελ αλέγεξζε σο επί ησ πιείζηνλ δεκνηηθψλ θαη θξαηηθψλ θηεξίσλ: 

Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, Γεκαξρείν, Αλψηαην Γηθαζηήξην, Πνιενδνκία, πκβνχιην 

Απνρεηεχζεσο Λεπθσζίαο. Ζ πφιε απηή μαθληθά έρεη γεκίζεη απφ αλαζθαθέο ζσζηηθνχ 

ραξαθηήξα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004 ε εληφο ησλ 

κεζαησληθψλ ηεηρψλ Λεπθσζία θεξχρζεθε νιφθιεξε ‗κλεκείν Β΄ Πίλαθνο‘ πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη θάζε επέκβαζε ζηελ εληφο ησλ ηεηρψλ πφιε ζα πξέπεη λα επηβιέπεηαη απφ 

ιεηηνπξγνχο ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ.  σζηηθέο αλαζθαθέο γίλαλε θαη γίλνληαη θαη ζηελ 

εθηφο ησλ ηεηρψλ πφιε (ζην ιφθν Αγίνπ Γεσξγίνπ ΠΑ.Τ.Γ.Τ φπνπ πξνβιέπεηαη λα θηηζηεί ε 

λέα Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην φπνπ απνθαιχθζεθε κέξνο ηνπ 

Κηζηεξθηαλνχ κνλαζηεξηνχ ηνπ Αγίνπ Θενδψξνπ θαη ζην ρψξν φπνπ πξνβιέπεηαη λα αλεγεξζεί 

ην λέν θηήξην ηεο Πνιενδνκίαο). Οη ηζηνξίεο κηαο πφιεο… 

 

ηελ Διεπζίλα ν Φίιηππνο Κνπηζαθηήο («Αγέιαζηνο Πέηξα») απφ ην 1987 κέρξη ην 2000 

αλαδεηνχζε ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο κηα αίζζεζε κέηξνπ θαη ηζνξξνπίαο 

«…ζ‘ απηφλ ηνλ ηφπν πνπ ηα ‘ραζε πξν πνιινχ». Οη ελέξγεηεο γηα  ‗αλαδσνγφλεζε‘ ηεο εληφο 

ησλ ηεηρψλ Λεπθσζίαο απφ ηηο δεκνηηθέο θαη ηηο θξαηηθέο αξρέο πξνβιεκαηίδνπλ πνιινχο θαη 

επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξνπο ελψ ε αίζζεζε ηνπ κέηξνπ θαη ηεο ηζνξξνπίαο δελ θαίλεηαη λα 

απνηειεί έγλνηα θαλελφο δεκφζηνπ θνξέα. Γηα ηελ Διεπζίλα, ηε κηθξή απηή βηνκεραληθή πφιε 

20 ρηιηφκεηξα δπηηθά ηεο Αζήλαο, ε αδεθάγνο αλάπηπμε θαη ην θπξηνιεθηηθφ άιεζκα ηεο 

κλήκεο πνπ θαηέγξαςε ν θαθφο ηνπ Φίιηππνπ Κνπηζαθηή απνηεινχλ κηα πξαγκαηηθφηεηα, έλα 

ηαμίδη ρσξίο επηζηξνθή ίζσο. Σελ ‗αλαδσνγφλεζε‘ ηεο εληφο ησλ ηεηρψλ Λεπθσζίαο φκσο ίζσο 

θαηαθέξνπκε λα ηελ ‗αξπάμνπκε‘ απφ ηηο ρνχθηεο ησλ κεραληθψλ εθζθαθέσλ… Γελ είλαη 

εχθνιε ππφζεζε φκσο ηνπιάρηζηνλ δελ είλαη αξγά.   Ήξζε ίζσο ν θαηξφο γηα νπζηαζηηθέο 

παξεκβάζεηο παξά γηα ζξήλνπο αλψθεινπο… 

Α.Δ 
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Άπιε εξγαζία 

(Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί ζθνπεχεη λα απνηειέζεη ηελ απαξρή κηαο ζεηξάο άξζξσλ ζηε 

ζεκαηηθή ελφηεηα Δξγαζία. Ο ζπγγξαθέαο ηνπ αηζηνδνμεί φηη έηζη ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηνπ δηαιφγνπ πάλσ ζην παγθφζκηα θπξίαξρν θαη απερζέο 

θαηλφκελν ηεο εθκεηάιιεπζεο αλζξψπνπ απφ άλζξσπν. ) 

     Ζ ζηαδηαθή θαη ζπζηεκαηηθή θαηάξξεπζε ηνπ θξάηνπο πξνλνίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

επαλαθνξά παιηψλ κνληέισλ εξγαζίαο φπσο ε ππεξγνιαβία θαη ε απηνεξγνδφηεζε, ε επέθηαζε 

ηεο κεξηθήο, επνρηαθήο, έθηαθηεο θαη πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο, ηεο νηθηαθήο θαη ηεο 

απιήξσηεο εξγαζίαο, δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο αλαζθάιεηαο πνπ ζπκίδνπλ εξγαζηαθφ κεζαίσλα. 

Ζ έλλνηα ηεο επαλα-θενπδαξρνπνίεζεο (re-feudalisation) ρξεζηκνπνηείηαη αθξηβψο γηα λα 

πεξηγξάςεη απηή ηελ δηαθαηλφκελε θνηλσληθή νπηζζνδξφκεζε ή, κε άιινπο φξνπο, ηελ 

ππνρψξεζε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο κπξνο ζηελ λενθηιειεχζεξε αληεπίζεζε ηνπ θεθαιαίνπ. 

κσο έλλνηεο φπσο επαλα-θενπδαξρνπνίεζε θαη εξγαζηαθφο κεζαίσλαο έρνπλ κφλν 

πεξηγξαθηθή θαη φρη επεμεγεκαηηθή ρξεζηκφηεηα, θαζψο δελ κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ ηα 

θαηλνχξηα ζηνηρεία ηεο κεηαβνιήο πνπ ζπληειέζηεθε θαη ζπληειείηαη ζηα πιαίζηα απηνχ πνπ 

απνθαιείηαη γεληθά θαη αφξηζηα παγθνζκηνπνίεζε.  

    Με ηνλ φξν παγθνζκηνπνίεζε ελλνψ ηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία ζπκπίεζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ 

ρψξνπ σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ θαζεζηψησλ θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο. 

Ζ ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθηαηηθή θαη εληαηηθή επέθηαζε ηεο 

εκπνξεπκαηηθήο ινγηθήο, κέζσ ηεο ππεξεζην-πνίεζεο[1] ηεο εξγαζίαο, κεηακφξθσζε θαη 

κεηακνξθψλεη ην παγθφζκην πιαίζην αληίιεςεο θαη πξαθηηθήο ζην επίπεδν ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ. Σν δεηνχκελν δελ είλαη απιψο ε αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ εξγαζίαο πνπ 

θπξηαξρνχλ ζήκεξα θαη ε ζχγθξηζε ηνπο κε κνξθέο πνπ θπξηάξρεζαλ ζην παξειζφλ, αιιά ε 

θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο θαη ηεο ινγηθήο ησλ ηζηνξηθψλ αιιαγψλ πνπ ε παγθνζκηνπνίεζε 

επηθέξεη ζηελ εξγαζία, ζαλ ζεσξεηηθή πξνυπφζεζε γηα απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή παξέκβαζε. 

   Οη Negri θαη Hardt ζην αμηφινγν ηνπο βηβιίν, Απηνθξαηνξία[2], ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν άπιε 

εξγαζία γηα λα αλαιχζνπλ ηελ ζεκεξηλή κεηακνληέξλα ή κεηαβηνκεραληθή παξαγσγή. χκθσλα 

κε ηνπο δηαλνεηέο απηνχο, ε άπιε εξγαζία θπξηαξρεί ζήκεξα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαζψο 

απνηειεί ην πην πξνρσξεκέλν ζηάδην εμέιημεο ηεο. Πην ζεκαληηθά φκσο, ιφγσ ηεο εζσηεξηθά 

ζπλεξγαηηθήο ηεο θχζεο[3] ε άπιε εξγαζία κπνξεί λα απνδεζκεπηεί απφ ην θεθάιαην θαη λα 

απην-αμηνπνηεζεί, δεκηνπξγψληαο ηελ πξννπηηθή ελφο απζφξκεηνπ θαη ζηνηρεηψδνπο 

θνκκνπληζκνχ. Οη  ηξεηο αιιεινζπλδεφκελεο κνξθέο ηεο άπιεο εξγαζίαο – αλαιπηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή, θαη επηθνηλσληαθή– απνηεινχλ φςεηο ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο εμαγσγήο αμίαο 

θαη ππεξαμίαο απφ ηα κπαιά θαη ηα ζψκαηα ησλ αλζξψπσλ. Άξα απνηεινχλ θαη ην θιεηδί ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

νπνηαδήπνηε  απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή δξάζε θαηά ηεο εθκεηάιιεπζεο. 
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    Ζ αλαιπηηθή κνξθή ηεο άπιεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηελ επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο ζηα 

πιαίζηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο. Γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γξαθεηαθψλ 

ππαιιήισλ βέβαηα, αλαιπηηθή εξγαζία ζεκαίλεη ξνπηηλνπνηεκέλε θσδηθνπνίεζε, 

απνθσδηθνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε γισζζηθψλ θαη καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

αθεξεκέλε εξγαζία, πξντφλ θαη αηηία ησλ ηππνπνηεκέλσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ ηελ 

ζπγθξνηνχλ. ην εξγαζηήξη ηεο κεηακνληέξλαο παξαγσγήο νη θνκπηνπηεξνπνηεκέλνη 

πξνιεηάξηνη αλαπαξάγνληαη κε ηνπο ππνινγηζηέο ηνπο. 

    Ζ ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο άπιεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηε ςπρνζσκαηηθή δεκηνπξγία 

ηεο αίζζεζεο θνηλφηεηαο. Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε ηνκείο φπσο ε βηνκεραλία ςπραγσγίαο θαη 

θξνληίδαο φκσο, ε δεκηνπξγία αηζζεηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπλδέζεσλ είλαη κηα αδηάθνξε 

θαη απφκαθξε δηαδηθαζία ηφζν ζε λνεηηθφ φζν θαη ζε ζσκαηηθφ επίπεδν. Ζ ζπλεχξεζε θαη ε 

ζπλεξγαζία παξακέλνπλ αθεξεκέλεο πξαθηηθέο θαζψο ηα αιινηξησκέλα ππνθείκελα 

ζπζρεηίδνληαη κφλν ζην βαζκφ πνπ ππαγνξεχεη ε εκπνξεπκαηηθή ινγηθή. ηελ αγνξά ησλ 

αηζζήζεσλ θαη ησλ αηζζεκάησλ, νη άλζξσπνη είλαη ππεξέηεο ή πειάηεο. 

    Ο θπξίαξρνο ξφινο ηεο πιεξνθνξίαο ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαζηζηά ηελ δηαρείξηζε ηεο 

ξνήο ηεο, σο ην θεληξηθφ πνιηηηθφ δήηεκα. Ζ ηαρχηαηε δηαζπλνξηαθή θαη δηαθιαδηθή θίλεζε ηεο 

ρξεκαηηθήο αμίαο επηβάιιεη ηνπο φξνπο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπο ξπζκνχο ηεο 

θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο. Ζ ξεπζηφηεηα ησλ ρξεκαηηζηηθψλ αγνξψλ, παξάγνληαο θαη 

απνηέιεζκα ηεο επέιηθηεο ζπζζψξεπζεο βαζίδεηαη ζηελ επηθνηλσληαθή κνξθή ηεο άπιεο 

εξγαζίαο. Λφγσ ηεο δηαζπλδεηηθήο ηεο ιεηηνπξγίαο κεηαμχ ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο θαη 

ηεο αγνξάο εκπνξεπκάησλ, ε επηθνηλσληαθή εξγαζία βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο θαηαζθεπήο 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο . ην βαζκφ πνπ πεξηνξίδεηαη φκσο ζηελ απιή θαη άθξηηε κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο, ε επηθνηλσληαθή εξγαζία παξακέλεη ηκήκα θαη εξγαιείν ηνπ θεθαιαίνπ.  

   Καζψο ε εξγαζία γίλεηαη νινέλα θαη πην άπιε, ε έλλνηα ηεο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο γίλεηαη 

νινέλα θαη πην αθεξεκέλε, πην δπζδηάθξηηε θαη πην απνκαθξπζκέλε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Καζψο ε αμία παξάγεηαη κέζα απφ ηα επηθνηλσληαθά θαη θνηλσληθά δίρηπα ησλ ππεξεζηψλ, ε 

επέκβαζε ηεο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο (θαη θαη‘ επέθηαζε ε εμαγσγή θαη νηθεηνπνίεζε ηεο 

ππεξαμίαο) θαληάδεη νινέλα θαη πην απζαίξεηε, νινέλα θαη πην άινγε. Γελ είλαη ηπραίν πνπ ν 

ζεζκφο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο βξίζθεη αληίζηαζε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θπξηαξρήζεη, 

αληίζηαζε πνπ πξνέξρεηαη φρη ηφζν απφ ηδενινγηθή, αιιά απφ θαζαξά πξαθηηθή ζθνπηά. Οη 

αλνηρηέο βάζεηο δεδνκέλσλ ζην δηαδχρηην θαη νη ειεχζεξνη θψδηθεο ινγηζκηθνχ (linux) γηα 

παξάδεηγκα, δελ ππνζηεξίδνληαη απφ ηδενινγηθή αιιά απφ θαζαξά πξαθηηθή ζθνπηά θαη βάζε. 

Βέβαηα απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε λνκηθή ππφζηαζε ηεο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο, ή ε πνιηηηθή 

βνχιεζε γηα ηελ επηβνιή ηεο έρεη αδπλαηίζεη. εκαίλεη φκσο, φηη ε αληίζηαζε ζηελ 

θεθαιαηνθξαηηθή αμηνπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη δεκηνπξγίαο φρη απιψο ζπλερίδεηαη, 

αιιά απνθηά κηα πξαθηηθή ακεζφηεηα πνπ ηελ απηνλνκεί απφ ηα ηδενινγήκαηα πνπ ηελ 

πιαηζίσζαλ ηζηνξηθά. 

                                                                                                  Φηθξήο Δπξαζηάηεο 
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[1] Με ηελ  ππεξεζην-πνίεζε ελλνψ ηελ γεληθή νξγάλσζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηε βάζε 

ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα πνπ θπξηαξρεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο φρη απιψο 

πνζνηηθά αιιά θαη πνηνηηθά[2] Σν πνιπδηαβαζκέλν απηφ βηβιίν, πνπ ραηξεηίζηεθε σο ην λέν 

θνκκνπληζηηθφ καληθέζην ελψ ηαπηφρξνλα επηθξίζεθε σο ην θαισζφξηζκα ηεο λενθηιειεχζεξεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, απνηειεί εμαηξεηηθή βάζε γηα έλα δηάινγν ζηα πιαίζηα ηνπ «θηλήκαηνο» 

θαζψο πξνζεγγίδεη κε έλα δσληαλφ θαη άκεζν ηξφπν ζσξεία ζεκάησλ πνπ απαζρφιεζαλ θαη 

απαζρνινχλ ηελ πξννδεπηηθή ζθέςε θαη ην επαλαζηαηηθφ πξφηαγκα. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχ 

ηνπ θεηκέλνπ ζα πεξηνξηζηψ ζην ππνθεθάιαην «ε θνηλσληνινγία ηεο άπιεο εξγαζίαο» ηνπ 

θεθάιαηνπ 3.4 «ε κεηακνληεξλνπνίεζε ή ε πιεξνθνξηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο»[3] Με ηνλ φξν 

εζσηεξηθά ζπλεξγαηηθή, νη Νέγθξη θαη Υαξη ελλννχλ φηη ε ζπλεξγαζία δελ επηβάιιεηαη 

εμσηεξηθά απφ ην θεθάιαην, φπσο ζε πξνεγνχκελεο κνξθέο ζπλαξκνινγεηηθήο εξγαζίαο, αιιά 

αλαβιχδεη κέζα απφ ηελ δπρηηαθή ηεο ζχλζεζε. Απηή ε πξνζέγγηζε ζπγθξνχεηαη κε ηελ 

θιαζζηθή καξμηαθή έλλνηα ηεο εξγαζίαο σο κεηαβιεηφ θεθάιαην πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

κφλν σο θαη δηακέζνπ ηνπ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ.   

———————————————————————————— 

Γηα ηελ Δξγαηηθή Σάμε 

 

 Πνιιέο θνξέο ε εξγαηηθή ηάμε παξνπζηάζηεθε σο έλαο 

γίγαληαο ζε δηάθνξεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο είηε δηα 

κέζνπ εηθφλσλ, πξνζσπνπνηνχκελε ζπρλά απφ 

ξσκαιένπο εξγάηεο, είηε δηα κέζνπ γξαπηνχ ή 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ δίδνληαο ηελ εληχπσζε φηη κφλν θαη 

κφλν ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο κπνξεί λα επηθέξεη απηφ 

πνπ ε ίδηα ζέιεη. ε έλα κεγάιν κέξνο ηζηνξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ην φλνκα ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

κπνξέζεη κηα γξαθεηνθξαηία λα εδξαηψζεη ηελ ζέζε ηεο, 

έηζη νη εηθφλεο κε ηελ ζπλνδεπφκελε πξνπαγάλδα είραλ 

κεγάιε απφζηαζε απφ ην ηη γηλφηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ γξαθεηνθξαηία απνμελσλφηαλ απφ 

ηελ θνηλσλία κε ηνλ ίδην πεξίπνπ ηξφπν πνπ ην αζηηθφ θξάηνο απνκαθξχλεηαη απφ ηελ θνηλσλία, 

θαη δεη εηο βάξνο ηεο. Μπνξεί φκσο λα εηπσζεί φηη ζε φιε ηελ δηαδηθαζία αλαηξνπψλ θαη 

κεηαηξνπψλ δεκηνπξγήζεθαλ αξθεηέο δπκψζεηο κέζσ θηλεκάησλ γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο 

αζηηθήο ηάμεο.  Φπζηθά κε αξθεηέο επηθπιάμεηο γηα ην ηη ζα αθνινπζνχζε αξγφηεξα, αθνχ 

ζίγνπξα ε εξγαηηθή ηάμε δελ κπνξεί λα ραίξεηαη γηα ην ηη πξνέθπςε ηζηνξηθά γχξσ απφ ην φλνκα 

ηεο.Οη αζηηθέο ‗δεκνθξαηίεο‘, ηα ζηαιηληθά θαη ηα δηθηαηνξηθά αζηηθά θαζεζηψηα ηα νπνία ήηαλ 

νη ππάξρνπζεο πξαγκαηηθφηεηεο κέζα ζηνλ εηθνζηφ αηψλα, ζπδεηήζεθαλ θαη απνξξίθζεθαλ απφ 
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ηνπο ξηδνζπάζηεο νη νπνίνη ιίγν πνιχ ζπλφςηζαλ έλα άιιν θφζκν ν νπνίνο κπνξεί λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ δηακνηξαζκφ φινπ ηνπ πινχηνπ ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ πιαλήηε 

κε ηνλ χςηζην βαζκφο δεκνθξαηίαο, ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ δηαθξίζεσλ θαη κηα δσή ε νπνία 

λα θηλείηαη κέζα ζε άιιε ινγηθή φπνπ ν θαζέλαο ζα κπνξεί λα δεη ρσξίο ηελ ζεκεξηλή αγσλία 

θαη ηελ ηαπηφρξνλε απαιιαγή ησλ θαπηηαιηζηψλ απφ ηελ έλλνηα πνπ έρνπλ γηα ηα θεθάιαηα 

ηνπο, έηζη γηα λα δνπλ θαη απηνί ήζπρα. Δίλαη βέβαηα αιήζεηα φηη ε πιεηνςεθία ηεο 

αλζξσπφηεηαο δπζθνιεχεηαη λα νξακαηηζηεί κηα ηέηνηα πξαγκαηηθφηεηα ιφγσ ηνπ φηη είκαζηε 

φινη δεκέλνη κε ηηο νηθείεο εηθφλεο, δειαδή απηέο πνπ ππάξρνπλ γχξσ καο ελψ νη εηθφλεο 

θάπνηνπ ζνζηαιηζκνχ ππήξμαλ θαη ππάξρνπλ κφλν ζε επίπεδν θαληαζηαθφ. Δίλαη δε θαη ζε 

κεγάιν βαζκφ αιήζεηα φηη ν θαπηηαιηζκφο ππάξρεη κέζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη εκείο αλαδχνπκε 

αξθεηά απηφ πνπ ν ίδηνο καο εθπέκπεη, αιιά θαη καο αλαγθάδεη λα πξάηηνπκε θαζεκεξηλά. Σν 

ίδην θαη ε εξγαηηθή ηάμε, ηεο νπνίαο ε επηβίσζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα εμαξηάηαη απφ ηελ 

ζπκκφξθσζή ηεο ζηελ θαζεκεξηλή θαπηηαιηζηηθή δηαδηθαζία. κσο εδψ ζα ζπκπιήξσλα φηη ν 

θαπηηαιηζκφο ππάξρεη κέζα καο, θπξίσο φηαλ καο εμππεξεηεί σο ζχζηεκα, επνκέλσο εμππεξεηεί 

ηηο ηδηνθηήηξηεο ηάμεηο νη νπνίεο ληψζνπλ θαη ζθέθηνληαη ηνλ θαπηηαιηζκφ σο ηελ απφιπηε θαη 

θπζηθή δηθαηνζχλε, ζθέςε επίζεο ε νπνία πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη ηείλνπκε 

λα βιέπνπκε ηα πάληα δηα κέζνπ ηνπ εαπηνχ καο.ρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα κειινληηθψλ 

αιιαγψλ κπνξνχκε κε επθνιία λα απνξξίςνπκε ηελ ςεπδαίζζεζε αιιαγήο κέζσ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο αθνχ ην ίδην απνδεηθλχεηαη αλίθαλν λα πξνζθέξεη δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα αθφκα 

θαη ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ηα ηειεηφηεξα κνληέια αζηηθήο ‗δεκνθξαηίαο‘.  

πρλά κάιηζηα παξαηεξνχληαη κέζα ζηα αζηηθά θέληξα, αιιά θαη ζηελ επαξρία ησλ δπηηθψλ 

θνηλσληψλ ζπλζήθεο ηξηηνθνζκηθέο φπνπ ε πνηφηεηα δσήο δελ ζπλάδεη θαζφινπ κε ηνλ ππαξθηφ 

πινχην.Έμσ απφ ηηο ρψξεο φπνπ επδνθηκεί ν θαπηηαιηζκφο εμάγνληαη πφιεκνη κέξνο ησλ νπνίσλ 

έρεη ζθνπφ ηελ εδξαίσζε ηνπ θαη κεξηθέο θνξέο ηελ χπαξμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ. κσο φπνηνο θαη 

λα είλαη ν ιφγνο εκείο κπνξνχκε λα δνχκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφο ππάξρεη. Καη φρη κφλν 

δελ ιχεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ αιιά δηαζέηεη ηζρπξνχο κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο θαη 

θαηαπίεζεο αθφκα θαη ξεθνξκηζηηθψλ θηλεκάησλ ηα νπνία ζα ήζειαλ λα δηνξζψζνπλ θάπνηα 

πξάγκαηα, φζν βαζηθά θη αλ αθνχνληαη, φπσο ην δηθαίσκα ζηελ πγεία, ζηα αθίλδπλα ηξφθηκα, 

ζην πφζηκν λεξφ, ζηνλ θαζαξφ αέξα, ζε έλα θφζκν ρσξίο πνιέκνπο θαη θάπνηα αμηνπξέπεηα 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Οη ηδηνθηήηξηεο ηάμεηο έρνπλ απνδείμεη κέζα ζε φιε ηελ αλζξψπηλε 

ηζηνξία φηη ζα θξαηνχλ ηελ εμνπζία αζρέησο θφζηνπο ην νπνίν πάληα πιεξψλνπλ φινη νη άιινη 

εθηφο νη ίδηεο.Έρεη ακθηζβεηεζεί γηα ην αλ απηή ε  ίδηα ε εξγαηηθή ηάμε κπνξεί λα απνηειέζεη 

ηελ θχξηα δχλακε αλαηξνπήο, αθνχ ελψ ππάξρεη κηα δηαξθήο αλάγθε, αιιά θαη πξαγκαηηθφηεηεο 

νη νπνίεο ρξεηάδνληαη άκεζε αιιαγή, απηή θάζεηαη θαη πεξηκέλεη.   Μάιηζηα έλα κέξνο ηεο 

δέρεηαη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε πξαγκάησλ, βέβαηα κέζα ζε έλα πιαίζην απνπζίαο 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Ο πξαθηηθφο ιφγνο ηεο αξηζκεηηθήο δίλεη ζηελ εξγαηηθή ηάμε ηελ επζχλε 

γηα ηελ αιιαγή ηνπ θαπηηαιηζκνχ κε θάηη άιιν, αθνχ γηα λα είλαη δεκνθξαηηθή απηή ρξεηάδεηαη 

ηελ ζπκκεηνρή ηεο πιεηνςεθίαο ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη γηα λα είλαη απηφ εθηθηφ ρξεηάδεηαη κηα 

ζπκπαγήο νκάδα κε θνηλά ζπκθέξνληα. Σαπηφρξνλα θάπνηνη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο απαηηνχλ 

έιεγρν απφ ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ επίηεπμε θάπνησλ ζηφρσλ είηε απηφ είλαη ζηακάηεκα 
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ηξαίλσλ κε πνιεκνθφδηα θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο πνιέκνπ, είηε είλαη ε ηξνθνδφηεζε απεξγψλ κε 

πξνκήζεηεο είηε είλαη ε αιιαγή ειέγρνπ ζηα κέζα παξαγσγήο, γεγνλφο ην νπνίν καο ζηέιιεη 

πίζσ ζηνλ Μαξμ. 

Σαπηφρξνλα φκσο ηα πξάγκαηα έρνπλ γίλεη ζχλζεηα. Βιέπεηο ζπλδηθάηα εξγαδφκελσλ κε 

αμηνπξεπέο βηνηηθφ επίπεδν ηα νπνία φκσο ζηξέθνπλ ηηο πιάηεο ζε εξγαδνκέλνπο ησλ ίδησλ 

θιάδσλ θαη ηα νπνία θξνληίδνπλ γηα θαιχηεξν θνκκάηη ηεο πίηηαο γηα ηα κέιε ηνπο (ΠΟΔΓ, 

ΟΔΛΜΔΚ), ζηεξψληαο απφ άιινπο εξγαδφκελνπο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ ηα ίδηα δηθαηψκαηα. Ζ 

ΠΑΗΓΤ ζπγθεληξψλεη κεγάιν κέξνο ησλ θπβεξλεηηθψλ ππαιιήισλ, απηψλ δειαδή νη νπνίνη 

έρνπλ πεηχρεη ηελ εξγνδφηεζή ηνπο κέζσ δεζκψλ κε ηελ εμνπζία ελψ κεξηθνί έρνπλ πεηχρεη 

ζέζεηο κε αξθεηά πξνλφκηα θαη κε ζπκθέξνληα ηα νπνία ζπλδένληαη πην πνιχ κε απηά ηεο 

αζηηθήο παξά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Παξαηεξείηαη επίζεο ην θαηλφκελν ε ίδηα ε εξγαηηθή ηάμε λα 

είλαη δηαρσξηζκέλε ζε ζηξψκαηα.  ηνλ πάην ηεο βξίζθνληαη νη επθαηξηαθά εξγαδφκελνη νη 

νπνίνη δνπιεχνπλ επνρηαθά θαη ακείβνληαη κε ηξφπνπο νη νπνίνη πξνζθέξνπλ ζην θεθάιαην 

κεγάιε επειημία θαη θέξδνο θαζψο θαη νη αλεηδίθεπηνη  θαη νη άλεξγνη. Αθφκα πην θάησ, ζηνλ 

απφιπην πάην βξίζθνληαη νη κεηαλάζηεο νη νπνίνη παηηφληαη απφ φινπο, ζε κηα θνηλσλία ε νπνία 

ζηέθεηαη φπσο κηα ππξακίδα. Απηέο νη ζρέζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ηνπνζεηήζεη εξγαδφκελνπο πνιχ 

πην θάησ απφ ηελ παξαδνζηαθή ληφπηα εξγαηηθή ηάμε, έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα γφξδην δεζκφ ν 

νπνίνο θάλεη αξθεηά πην ζχλζεηε ηελ ελνπνίεζε ηεο ηάμεο απηήο – θαη αλαθέξνκαη ζ‘ απηνχο 

ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα δελ κπνξνχλ κε θαλέλα ηξφπν λα ζπλδεζνχλ κε απηά ηεο αζηηθήο 

ηάμεο, αληίζεηα έρνπλ λα θεξδίζνπλ αξθεηά απφ ηελ αλαηξνπή ηνπ ζεκεξηλνχ ζπζηήκαηνο. ην 

παξφλ ν ξφινο αλήθεη ζηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα θαη ζα εμαξηάηαη ζπλερψο απφ ηελ πνιηηηθή ηνπο 

σο πξνο ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ. Σν δηθαίσκα ζηελ νξγάλσζε αλεμαξηήησο 

παξαγφλησλ δηαθνξεηηθφηεηαο, φπσο ε θπιεηηθή, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί αλακθηζβήηεην θαη 

είλαη παξάγνληαο ν νπνίνο ζα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηθαλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

παξέκβαζε. Δάλ ηα ζπλδηθάηα αξλνχληαη λα παίμνπλ απηφ ην ξφιν ηφηε ζα πξέπεη νη ίδηνη νη 

εξγαδφκελνη λα ην θάλνπλ. 

Γπξίδνληαο πίζσ ζην δήηεκα ηνπ πνηνη ζα αλαηξέςνπλ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε πξαγκάησλ 

επηζεκαίλσ φηη κέζα ζε ελαιιαθηηθνχο θαη ξηδνζπαζηηθνχο θχθινπο γίλεηαη ζπδήηεζε φπνπ 

κεξηθέο θνξέο ιίγν πνιχ ιέγεηαη φηη απηνί πνπ ζα ην θάλνπλ είλαη απηνί πνπ ελδηαθέξνληαη λα 

ην θάλνπλ. Θα πξφζζεηα φκσο φηη απηνί νη νπνίνη πξάγκαηη ελδηαθέξνληαη λα ην θάλνπλ πξέπεη 

λα δνπλ πψο κπνξεί απηφ πξάγκαηη λα γίλεη. 

ρεηηθά κε ην πνηνη θάλνπλ αλαηξνπέο θαη πψο, κπνξνχκε λα θξαηήζνπκε απφ ηηο ππάξρνπζεο 

ηζηνξηθέο εκπεηξίεο φ,ηη ρξήζηκν ππάξρεη θαη λα απνθεχγνπκε φ,ηη αξλεηηθφ έρεη γίλεη ην νπνίν 

έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ ηζφηεηα ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο, είλαη επίζεο δεδνκέλν ην φ,ηη 

είλαη λα γίλεη ζα πξέπεη λα γίλεη απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ. Μέλεη βέβαηα κεηέσξν ην πψο ζα 

θηλεζνχλ ηα πξάγκαηα κέζα απφ ηελ παξνχζα ζηαζηκφηεηα.  Μέξνο ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ είλαη 

ηη πξάγκαηη κπνξεί λα επέιζεη, αθνχ ινγηθά ν θάζε έλαο πξέπεη λα μέξεη απφ ηα πξηλ ηη είλαη 

απηφ πνπ πάεη λα θάλεη. Απφ ηε κηα ππάξρεη έλαο ζθεπηηθηζκφο γηα ην ηη κπνξεί λα αλαραηηίζεη 

ηελ αζηηθή ηδηνθηεζία θαη ην απηαξρηθφ θαζεζηψο πνπ ηε δηαηεξεί.  Απφ ηελ άιιε απηφ πνπ ζα 
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ηελ αληηθαηαζηήζεη ζα πξέπεη λα αμίδεη ηνλ θφπν θαη κάιηζηα θαηά πνιχ.  Γειαδή κέζα ζηνπο 

κεραληζκνχο αλαηξνπήο λα ππάξρεη δεκνθξαηία ψζηε απηφ πνπ ζα πξνθχςεη λα εθθξάδεη ηελ 

πιεηνςεθία. ρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο απηαξρηθφηεηαο θαη ηεο ηεξαξρίαο πνπ πξνθχπηεη κέζα ζε 

νξγαλσκέλα ζχλνια είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κελ ππάξρεη θαη λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθά δνπιεηά 

ψζηε λα απνθεχγεηαη, άιισζηε πσο ζα κπνξνχλ φινη απηνί νη νπνίνη ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο 

ζηελ αλαηξνπή ηεο θαηαπίεζεο ηνπο λα ην θάλνπλ φηαλ εμαξηψληαη απφ ην πψο ζα δξάζνπλ 

θάπνηνη εγέηεο ησλ νπνίσλ ζπρλά ηα ζπκθέξνληα γίλνληαη έλα κε κηα θαξηέξα κέζα ζε έλα 

απηαξρηθφ ζχζηεκα.  Οη νξγαλσκέλνη πιεζπζκνί θάπνηε πξέπεη λα κάζνπλ λα απηνδηνηθνχληαη 

γηα λα κπνξνχλ αξγφηεξα λα αλαιάβνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ θαηλνχξηα θνηλσλία πνπ ζα 

θηίζνπλ. Σαπηφρξνλα είλαη θξίκα λα ραζεί έλα καδηθφ θίλεκα γηαηί δελ ηα θαηάθεξε ιφγσ ηνπ 

φηη δελ είρε ηηο αλαγθαίεο νξγαλσηηθέο δνκέο γηα λα θέξεη ζε πέξαο ηνλ δηακνηξαζκφ ηνπ 

πινχηνπ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη ηαπηφρξνλα λα νξγαλψζεη κηα θνηλσληθή δσή αληάμηα 

ηεο θνηλσληθνπνηεκέλεο ηδηνθηεζίαο. 

 

Υξίζηνο 

———————————————————————————— 

Απηό ην βξάδπ ηνπ Νηόβξε       

 

Αλνίγσ ηελ πφξηα θαη ζε αληηθξίδσ λα ζηέθεηο εθεί, 

αθνπκπεκέλνο ζην πνδήιαην ζνπ, ηα ξνχρα ζνπ λα ζηάδνπλε 

βξνρή απηφ ην βξάδπ ηνπ Νηφβξε, ελψ ζην πξφζσπν ζνπ λα 

θέγγεη δηάρπην απηφ ην απαιφ, ηαπεηλφ, θαη επγεληθφ ζνπ 

ρακφγειν.   ε θαισζνξίδσ θαη έξρεζαη κέζα, ηα παπνχηζηα 

ζνπ γεκάηα λεξά θαη ηα ιάζηηρα ηνπ πνδειάηνπ ζνπ λα 

γξάθνπλ κε ιεπηή ιάζπε ην γεσκεηξηθφ ηνπο ζρήκα ζηα 

γπςνκάξκαξα.   Μνπ έρεηο θέξεη ζνχπα κε θαθέο θαη θάξπ 

πνπ καγείξεςεο λσξίηεξα η‘ απφγεπκα. Παίξλσ ηελ 

ηζαληνχια κε ραξά θαη πακε καδί ζηελ θνπδίλα. 

      ην κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ 103 βάδσ έθζεζε κε ζέκα ηνπο 

μέλνπο εξγάηεο ζηελ Κχπξν.  Σνπο εμεγψ πσο πξέπεη λα 

βξνπλ κία ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ζην ζέκα, ηελ ζέζε ηνπο 

δειαδή, θαη ηξία επηρεηξήκαηα ηα νπνία ζα ζηεξίμνπλ κε 

ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη παξαδείγκαηα. Σν ηκήκα απνηειείηαη θπξίσο απφ Διιελνθχπξηεο /νπο 

θνηηεηέο θαη πνιχ ιίγνπο μέλνπο. Με ηελ θαζνδήγεζε ηεο ηάμεο γξάθσ θάπνηα ζεκεία ζηνλ 

πίλαθα: καο θιέβνπλ ηηο δνπιεηέο καο θαη δελ βξίζθνπκε δνπιεηά εκείο πνπ έρνπκε πην πνιιά 

δηθαηψκαηα αθνχ είκαζηε ζηνλ ηφπνλ καο. Μα ηηο δνπιεηέο πνπ θάλνπλ δελ ππάξρνπλ πνιινί 
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Κχπξηνη πνπ λα ηηο ζέινπλ, πξνζπαζψ λα ηνπο εμεγήζσ. Καη αλ ηηο ζέινπλ ζίγνπξα φρη θάησ 

απφ ηηο ζπλζήθεο απφ ηηο νπνίεο εξγάδνληαη απηνί νη μέλνη θαη φρη κε ηνλ κηζζφ πνπ ηνπο 

πξνζθέξνπλ.   Φέξλνπλ λαξθσηηθά θαη βία, θαη θάλνπλ εγθιήκαηα, ιεεη κηα θνηηήηξηα.  Έρνπκε 

ράζεη ηελ εζπρία καο.   Με θαηαβάιιεη κηα ζηελαρψξηα θαη δελ μέξσ ηη λα ηεο απαληήζσ.   Βία 

είρακε θαη πξηλ, ζθέθηνκαη δπλαηά, επίηεδεο.   Ωο λεαξή δεκνθξαηία γελλεζήθακε κέζα ζηελ 

βία ηεο ΔΟΚΑ Β‘.   Σελ ηξνκνθξαηία ηελ έρνπκε ζπνπδάζεη, δελ πεξηκέλνπκε απφ ηνπο 

θησρνχο κεηαλάζηεο ησλ Φηιηπpηλψλ θαη ηεο Bangladesh λα δήζνπκε ηέηνηα δξάζε θαη δφμα.  Οη 

μέλνη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ζησπεινί εθηφο απφ έλαλ θνηηεηή απφ ην Νεπάι πνπ θαίλεηαη 

λα έρεη έληνλε ζέζε πάλσ ζην ζέκα.   «They are making Cypriots richer,» ιεεη ζε θάπνηα ζηηγκή.   

Γελ πιεξψλνληαη ηνπο κηζζνχο πνπ δηθαηνχληαη θαη αξθεηέο θνξέο δελ πιεξψλνληαη θαζφινπ.  

      ε ζθίγγσ ζηελ αγθαιηά κνπ κε πάζνο θαη ζηνξγή.   Μπξίδνκαη ηα θαηάκαπξα καιιηά ζνπ 

θαη ην δέξκα ζνπ – απαιφ θαη εμαίζηα κειαρξηλφ – θαη ζε θηιψ κε δίςα.  Πέθηνπκε ρσξίο 

ζηακαηεκφ ζηα πεγάδηα ηνπ πφζνπ, βπζηδφκαζηε ζηελ γιπθηά εδνλή πνπ πξνζθέξνπκε ν έλαο 

ζηνλ άιιν.   Ζ αλάγθε πνπ θαηεπζχλεη ηα θνξκηά καο έρεη κηα κεηαθπζηθή δηάζηαζε θαη είλαη 

ηαπηφρξνλα πνιχ ξεαιηζηηθή.  Δίζαη πνιχ λένο θαη νινκφλαρνο ζ‘ έλαλ αθηιφμελν ηφπν πνπ ζε 

θηχλεη ελψ ζ‘ εθκεηαιιεχεηαη.   Οη θφπνη ζνπ πνπ δελ εθηηκνχληαη, ε εμππλάδα ζνπ πνπ δελ 

ζπνπδάδεη, ν κάζηξνο ζνπ πνπ φπνηε ζέιεη ζνπ δίλεη ιίγα ιεθηά θαη πνηέ φζα αμίδεη ε δνπιεηά 

ζνπ, φια ιηψλνπλ, δηαιχνληαη, θαη γίλνληαη ζπζηαηηθά πνπ δπλακψλνπλ ηελ επηζπκία πνπ ήδε 

αηζζαλφζνπλ γηα κέλα.   Καη εγψ ρατδεχσ ην ιηγλφ ζνπ ζψκα έηζη φπσο δεζηαίλεηαη κέζα ζηα 

ρέξηα κνπ, ζαλ ηα δάθηπια κνπ λα ςειαθνχλ ηνλ ράξηε πνπ κε νδεγεί κέζα ζηα κνλνπάηηα ηνπ 

έξσηα πνπ κνηξαδφκαζηε. ΄Αιινηε κε απφγλσζε, άιινηε κε πάζνο θαη πάληνηε κε ζιίςε… 

      ηελ θαθεηέξηα ηνπ θνιεγίνπ ζπρλάδνπλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά Διιελνθχπξηνη.  Αλ 

παξνπζηαζηνχλ θαζφινπ μέλνη θνηηεηέο ζα πεξηνξηζηνχλ ζηελ κηα άθξε ηεο αίζνπζαο, δελ ζα 

αγνξάζνπλ νχηε θαθέ νχηε ηπξφπηηα, νχηε θαη ζα θαζίζνπλ πνιχ.  Ζ επηθξάηεηα αλήθεη ζηνπο 

λεαξνχο Διιελνθχπξηνπο, αγφξηα θαη θνξίηζηα πνπ βνπηάλε θαη αλαδχνληαη απφ ηα βάζε 

εθείλεο ηεο κηδέξηαο πνπ πξνθαινχλ νη δηάθνξεο θξίζεηο ηαπηφηεηαο θαη αλαζθάιεηαο.   Καζψο 

πιεξψλσ βηαζηηθά γηα ηελ ηαρηλφπηηα κνπ βιέπσ νξηζκέλα πξφζσπα πνπ δηαθαηέρνληαη απφ ηελ 

έπαξζε ηεο απηαξέζθεηαο, ηεο ηθαλνπνίεζεο, ηεο αλσηεξφηεηαο πνπ αηζζάλνληαη άλζξσπνη πνπ 

θιεξνλφκεζαλ έλα κνηξαζκέλν ηφπν γηαηί δελ ήζειαλ λα ηνλ κνηξαζηνχλ κε θάπνηνπο απφ ηνπο 

ζπκπαηξηψηεο ηνπο.   Καη είλαη βέβαηα πνιιή ε πεξεθάληα καο πνπ δνχκε ζ‘ έλα κνηξαζκέλν 

λεζί.   ηαλ ην θξίλνπκε απαξαίηεην δειψλνπκε φηη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηα γηαηί νη 

κεγάιεο δπλάκεηο απνθαζίδνπλ, ελψ άιιεο ζηηγκέο θνπζθψλνπκε κε θακάξη γηα ηα επηηεχγκαηα 

καο θαη ηηο θνβεξέο καο ηθαλφηεηεο λα ρεηξηδφκαζηε ηα δεδνκέλα γηα λα κέλνπκε ζηελ 

επηθάλεηα.   Μ‘ απηφ ηνλ ηξφπν παξακέλνπλ θαη ζην πξνζθήλην νη μέλνη εξγάηεο.  Γελ ζέινπκε 

λα εθιείςνπλ νχηε θαη νη «παξάλνκνη».  Αιίκνλν αλ θχγνπλ γηαηί ηφηε ζα πξέπεη λα ηζαπίζνπκε 

ηνπο θήπνπο καο, λα βάςνπκε θαη λα θαζαξίζνπκε ηα ζπίηηα κφλνη καο.   Γηα φλνκα ηνπ Θενχ!   

Δλψ έηζη ηαθηνπνηνχκαζηε ηδηψηεο θαη καζηφξνη πνπ ηνπο εξγνδνηνχλ παξάλνκα θαη νξηζκέλεο 

θνξέο ρσξίο πιεξσκή, κηα βινζπξή ππελζχκηζε ηνπ θξηρηνχ ζεζκνχ ηεο δνπιείαο ζηεο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ησλ πξνεγνπκέλσλ αηψλσλ. 
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      νπ δίλσ ρπκφ πνξηνθάιη, κηα θφθα θφια, θαη ιίγν γιπθφ ζχθν θαη ζε μεπξνβνδψ.   Γελ 

ζέιεηο λα κείλεηο φιν ην βξάδπ γηαηί δνπιεχεηο αχξην – θάζε κέξα δνπιεχεηο – θαη πξνηηκάο λα 

ζεθσζείο ζην γλψξηκν ζνπ πεξηβάιινλ, ζην δσκάηην πνπ κνηξάδεζαη κε άιινπο ηξεηο 

νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο, εθεί πνπ είλαη ηα πξάγκαηά ζνπ.   Κάλεη θξχν.   κσο ζέισ λα κείλσ 

γηα ιίγν ζηελ αλνηρηή εμψπνξηα θαη λα ζε δσ πνπ βάδεηο ην ζθνπθί ζνπ θαη ζηγά ζηγά, 

ηζνξξνπψληαο, γιηζηξάο δηθ δαθ κε ην πνδήιαηφ ζνπ ζην δξφκν, πνπ άξρηζε ηψξα λα ζηεγλψλεη, 

κε ηελ πιαζηηθή ηζαληνχια λα θξέκεηαη ζην ηηκφλη ζνπ.   ηέθσ εθεί κε ζηαπξσκέλα ρέξηα 

κέρξη πνπ ζβήλεη ε θηγνχξα ζνπ ζηελ ζθνηεηλή ζηξνθή πην πάλσ. 

ηαχξνο Κ. 

———————————————————————————— 

ΔΛΔΤΘΔΡΟΙ ΤΝΔΙΡΜΟΙ ΓΙΑ ΣΔΔΡΙ ΣΑΙΝΙΔ 

 

Ναδηζκόο, Φπιεηηθή Aληηπαιόηεηα, Γηθαίωκα ζηελ Δπζαλαζία, Γηθαίωκα ζηελ Έθηξωζε.  

 

Σέζζεξηο ηαηλίεο, ηέζζεξα κεγάια εξσηεκαηηθά, ηέζζεξα ζηνηρήκαηα δσήο πνπ έρεη ηελ 

επθαηξία ν πιαλήηεο, λα θεξδίζεη, λα ράζεη ή θαη λα πηάζεη ςηιφ γαδί.  Πνχ ηείλεη ε πιάζηηγγα 

απηνχ ηνπ άληζα ζθελνζεηεκέλνπ λνζεξνχ ηδφγνπ; ζηνπο «παίθηεο» ή ζηνπο «γθξνππηέξεδεο»;  

Δγψ ζα ‘ιεγα φηη ελ δπλάκεη πξνο ηνπο παίθηεο.  Δίλαη θαη νη πνιινί, ξηζθάξνπλ θαη 

πεξηζζφηεξα.  Γε κπνξεί λα κε δηαθξίλνπκε φκσο, πφζν πξνζεισκέλνη είλαη νη γθξνππηέξεδεο, 

ζην λα πάξνπλ ηελ παξηίδα θαη ηελ κίδα ηεο (πιηθή, εζηθή, θπξηαξρηθή), πφζν ε 

απνθαζηζηηθφηεηα θαη ηα «ηεξθαζηά» ηνπο θαηαθέξλνπλ λα ξπκνπιθήζνπλ θη αξθεηνχο απφ 

ηνπο παίθηεο κε ην κέξνο ηνπο.  Ζ δπγαξηά εδψ θαη θαηξφ αλεβνθαηεβαίλεη ρσξίο νξηζηηθή 

θαηάιεμε….ην παηγλίδη φκσο παίδεηαη αθφκε.Οη ηέζζεξηο  πξφζθαηεο ηαηλίεο ηoπ Οκίινπ θίισλ 

θηλεκαηνγξάθνπ Λεπθσζίαο, ην θαηαγξάθνπλ απηφ, κε αηζζεηή ηελ αληηθεηκεληθή επαηζζεζία 

πνπ ηεο δηαπλέεη. Γίλνπλ έθθξαζε θαη ζην ζπιινγηζκφ θαη ζηελ ςπρνινγία θαη ζηα γηαηί ησλ 

παηθηψλ πνχ ζπλσζηίδνληαη πίζσ απφ ηνπο «θαθνχο» …..γθξνππηέξεδεο. Σαπηφρξνλα ζηέθνληαη 

κε ηξπθεξφηεηα θαη κηα δηαθξηηηθή, πέξα γηα πέξα δηθαησκέλε, εχλνηα πιάη απφ ηνπο άιινπο 

παίθηεο. Απηνχο πνπ ζπλερίδνπλ λα ζέινπλ (δχν νιφθιεξνπο αηψλεο θαη θάηη ρξνλάθηα κεηά ην 

1789) ηα βαζηθά, (φρη ηνπ ζνζηαιηζκνχ ) αιιά ηεο «ππνηίζεηαη» ήδε δεδνκέλεο δεκνθξαηίαο :  

ειεπζεξία /δηθαηνζχλε /αιιειεγγχε / ηζφηεηα γηα ηνπο ίδηνπο αιιά θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο. Καη 

πνπ ε αληίιεςε ηνπο γηα ηα αλζξψπηλα, αηνκηθά, ζπινγηθά, δηθαηψκαηα δελ «θαηεβάδεη ηα 

ξνιά» ζηελ απιφπνξηα ηνπ δηθνχ ηνπο «ζπηηηνχ». 
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Η ΠΣΩΗ ΣΟΤ ΥΙΣΛΔΡ 

Οη ηειεπηαίεο ζηηγκέο ελφο «ηέξαηνο» θαη ηεο «απηνθξαηνξίαο» γχξσ, πνπ ηνπ επέηξεςε λα 

ππάξμεη θαη λα «κεγαινπξγήζεη».  Μέζα ζηελ θαηαπαθηή ηνπ, θάπνπ ζην Βεξνιίλν, αλζξψπηλεο 

ζηηγκέο, ζπρλέο δηαχγεηεο ηξπθεξφηεηαο, απιά ζπλαηζζήκαηα, θνηλά, φπσο θαη νπνηνπδήπνηε 

απφ καο.  ε ζηηγκέο εμάξζεσλ φκσο, μερεηιίδεη ε δαηκνληζκέλε ηξέια ελφο αζίγαζηνπ κίζνπο, 

πνπ δεηά ηπξξαληθά ζρεδφλ απηνθαηαζηξνθηθά ιχηξσζε.  Καη ε αλάκλεζε ελφο άιινπ θηικ 

αλαδχεηαη αβίαζηα  απφ ηε κλήκε… ηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο ΄Ανπζβηηο, αμησκαηνχρνη ηνπ 

Υίηιεξ αθνχλε θιαζζηθή κνπζηθή πληγκέλε ζηελ κειαγρνιία . πγθινλίδνληαη θαη δαθξχδνπλ. 

Ζ αλζξψπηλε ππφζηαζε ηνπο, καο γελλά ακεραλία.  ΟΜΩ , ιίγε ψξα αξγφηεξα νη ίδηνη 

άλζξσπνη, ρηππνχλ απάλζξσπα κέρξη ζαλάηνπ κηα λεαξή κεηέξα, γηαηί δελ κπνξεί λα δηαιέμεη 

πνην απφ ηα δχν αγνξάθηα ηεο, ζα πάεη ζην θξεκαηφξην θαη πνην φρη.  Απφ πνχ πεγάδεη 

ςπρνινγηθά απηφ ην ζρηδνθξεληθφ/ αιινπξφζαιιν/ πάζνο;  Απφ πνχ ηξέθεηαη;  Δμσθξεληθφ, 

αιιά ην βιέπνπκε αθφκα θαη ζήκεξα λα αλαδχεηαη, απφ έλα φρη κηθξφ θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ 

ησλ πξψελ ζπκάησλ ηνπο, ελάληηα ζηνπο Παιαηζηίληνπο.  Απηνί κε ηελ ίδηα ςπραλαγθαζηηθή 

επαλάιεςε θαη απνζηεξεκέλνη απφ νπνηαζδήπνηε άιιε κνξθή ππεξάζπηζεο ηεο δσήο ηνπο, 

μεζπνχλ ηπθιά  ελάληηα ζηνπο ζεκεξηλνχο Ηζξαειίηεο θαη ρζεζηλνχο «θαηαξακέλνπο ησλ 

ζηξαηνπέδσλ».  Ζ ζπιινγηθή θαθνπνίεζε πιεζπζκψλ (αο ζπκεζνχκε ηελ ηαπεηλσηηθή ζπλζήθε 

ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ ζε βάξνο ηνπ γεξκαληθνχ πιεζπζκνχ, πνπ ηνπο ξνχθεζε 

ηεξάζηηα θνκκάηηα απφ ηελ γε ηνπο, θαη ηνπο επέβαιε αθαηκαθηηθνχο θφξνπο ) γελλά ζπιινγηθά 

δαηκφληα. Κη απηά ζηελ έιιεηςε άιισλ ελαιιαθηηθψλ δξφκσλ, δηαιέγνπλ ηελ ηπθιή 

γεληθεπκέλε εθδίθεζε πνπ ζρεδφλ πάληα θαζνδεγείηαη απφ ηα ρακειφηεξα αλζξψπηλα έλζηηθηα. 

 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ ΡΟΤΑΝΣΑ 

Άλζξσπνη ηεο ίδηαο ρψξαο κε παιηά, θνηλή ηζηνξία θαη θνηλφ πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν, ζηελ ίδηα 

γεσγξαθία απφ θαηξφ, γίλνληαη κάξηπξεο αιιά θαη ζπκκέηνρνη ζε κηα ηξέια πνπ ηνπο θαηαθαίεη 

ζπζέκεια. Οη Σνχηζη θαη νη Υνχηνπ. ε κηα αθφκε ηερλεηή ρψξα, απνηθηνθξαηηθφ θαηάινηπν 

απφ ηα πνιιά ηεο Αθξηθήο, πνχ θαηαξξέεη ζαλ ληφκηλν ζηελ πξψηε ξηπή αέξα.. Ζ ηαηλία δελ ην 

εμεηάδεη θνηλσληθά ή ηζηνξηθά, νχηε νηθνλνκηθά, είηε ηαμηθά, δελ εζηηάδεη ζηεο αηηίεο.  Κάπνηα 

αδέζπνηε αηάθα ζην έξγν κφλν, βάδεη ην ζηφκα θάπνηνπ λα αλακαζά  « νη Σνχηζη είλαη ηφζν 

κηζεηνί ζηνπο Υνχηνπ γηαηί ππήξμαλ ηα πξνεγνχκελα «ρατδεκέλα» ησλ απνηθηνθξαηψλ νη νπνίνη 

απνθάζηζαλ λα ηνπο μεδηαιέμνπλ απφ ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ, ζηε βάζε θπξίσο ησλ πην ιεπηψλ 

θαη ιηγφηεξν λέγξηθσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο». Σν απφιπηα ζίγνπξν είλαη φηη ε απάληεζε είλαη 

πνιχ πην ζχλζεηε. Ζ ηαηλία φκσο βαζηά αλζξψπηλε, βάδεη ζην θέληξν έλαλ άλζξσπν πνπ ζηελ 

αξρή δελ ζνπ γεκίδεη θαζφινπ ην κάηη (πξνθίι θαξηεξίζηα, βνιεκέλνπ πνχ θιεξηάξεη κε ηνπο 

ινγήο-ινγήο θαζεζησηηθνχο)  πνπ φκσο κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία (Υνχηνπ φ ίδηνο 

παληξεκέλνο κε Σνχηζη) αλαθαιχπηεη ηελ αλζξσπηά ηνπ θαη ηα θαιά ηνπ ζηνηρεία.  Έλαο 

άλζξσπνο επηηξέπεη ζηε ζπλείδεζε ηνπ λα μεκνπδηάζεη θαη λα θάλεη ηε δηαθνξά   ρη γηα ηνλ 

θαηαδησγκέλν πιεζπζκφ ζηε ρψξα ηνπ, νχηε θπζηθά γηα ηε ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά 
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ηνπιάρηζην γη‘ απηνχο πνπ θαηαθεχγνπλ θνληά ηνπ.  ψδεη πάλσ απφ ρίιηνπο αλζξψπνπο ηεο 

αληίζεηεο θπιήο απφ βέβαην αθαληζκφ. 

 

Πάιη θαη ζ‘ απηή ηελ ηζηνξία πνπ είλαη επίζεο πξαγκαηηθή, δελ ήηαλ δπλαηφ λα κελ πξνζέμνπκε, 

ην ίδην αζίγαζην κίζνο λα κεηαηξέπεη θνκκάηηα ηνπ πιεζπζκνχ ζε ιπζζαζκέλα ζθπιηά, έξκαηα 

ζηελ πξνπαγάλδα ησλ «γθξνππηέξηδσλ» ηνπο, λα θαηαζπαξάδνπλ ηεο ζάξθεο ακάρσλ.  Πάιη 

απηή ε ηεξάζηηα αλεμάληιεηε δεμακελή θαηαπηεζκέλσλ «ειιείςεσλ» θαη ζπζζσξεπκέλεο 

νξγήο, πνπ ζηξέθεηαη ζε ιάζνο ζηφρνπο, κε ιάζνο ηξφπνπο θαη ζπρλά ζηε ιάζνο ζηηγκή.  Αλ δελ 

ήηαλ ηφζν αηκνβφξν ζα κπνξνχζακε λα ην πνχκε θαη ζρεδφλ παηδηάζηηθν. 

 

Η ΘΑΛΑΑ ΜΔΑ ΜΟΤ 

Σν δηθαίσκα θάπνηνπ λα δηαιέγεη ην πψο θαη ην πφηε πεζαίλεη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ λα ηνπ παξαρσξεί ηα κέζα γηα λα ην πξαγκαηνπνηήζεη. 

Ζ επζαλαζία ζαλ ειεχζεξε επηινγή θάπνηνπ πνπ ζέιεη λα μεθχγεη απφ ηα δεζκά κηαο χπαξμεο 

πνπ δελ αλέρεηαη πηα. Σφζν ινγηθφ,  ηφζν αμηνπξεπέο, ηφζν δίθαην θαη φκσο θηππηέηαη απφ 

παληνχ. 

Απηφ πνπ θξάηεζα πεξηζζφηεξν είλαη ην εμήο: Γχν γπλαίθεο πνπ ηνλ ζπληξνθεχνπλ ζηα 

ηειεπηαία ηνπ βήκαηα. Ζ κηα , απιή, ιατθηά, κε ηζνχξκν δνηέο πξνθαηαιήςεηο γηα ηελ δσή θαη 

ηνλ ζάλαην. Ζ άιιε, ςαγκέλε, θηινζνθηκέλε, κε δνπιεκέλεο απφςεηο γηα πνιιά, αλάκεζα ηνπο 

θαη ε επζαλαζία.  Πνηα πξνρσξά κε ζπλέπεηα σο ην ηέινο θαη πνηα δηζηάδεη;  Μα απηή αθξηβψο 

πνχ δελ αλακέλακε.  Ζ ιατθηά, πνπ αθνχ βίσζε απφ θνληά ηνλ ηξαγηθφ ηεο ήξσα, αθνχ 

ςειάθηζε κε αγάπε ηελ βαζηά ηνπ επηζπκία λα θχγεη,  θαηάθεξε λα ζηαζεί πάλσ απφ φινπο ηνπο 

θξαγκνχο ηεο. Απηή απ‘ φινπο, ηνπ ζηξψλεη ηνλ δξφκν γηα λα δξαπεηεχζεη, απφ ηελ θπιαθή πνπ 

30 ρξφληα απνηεινχζε ηε δσή ηνπ. 

 

ΣΟ ΜΤΣΙΚΟ ΣΗ ΒΔΡΑ ΝΣΡΔΙΚ 

Καηαπηάλεηαη κε άιιν έλα θαπηφ θαη άιπην αθφκα θνηλσληθφ ζέκα. Σν πνιχ θπζηθφ ζρεδφλ 

βηνινγηθφ δηθαίσκα κηαο γπλαίθαο λα νξίζεη ην θνξκί ηεο θαη λα είλαη ε θχξηα κέηνρνο ζηελ 

απφθαζε γηα ην αλ, πφηε θαη κε πνηνλ θέξλεη ζηνλ θφζκν έλα θαηλνχξην άλζξσπν, κε ηνλ νπνίν 

ζα δεζεί ηζφβηα θαη ζηνλ νπνίν ζα ινγνδνηεί θαζεκεξηλά αλ θαιά έπξαμε ή φρη. 

Σν θεληξηθφ άηνκν ζ‘ απηή ηελ ηζηνξία είλαη ε Βέξα, κηα θαιφθαξδε, αηζηφδνμε γπλαίθα ηνπ 

1950, πνπ αγαπά ηε δσή, αιιά δε δηζηάδεη λα θάκλεη παξάλνκεο εθηξψζεηο ρσξίο εζηθά 

δηιήκκαηα, αιιά θαη ρσξίο πιεξσκή, ζηα θνξίηζηα πνπ δε κπνξνχλ δηαθνξεηηθά. 
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Κηππεηή ε εηθφλα ηεο λεαξήο θνπέιαο απφ «ζπίηη», πνπ κε ηελ κεγαιχηεξε επθνιία θαη ρσξίο 

λα θνιιά ζηνχο λφκνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνχ ηζρχνπλ γηα ηεο πνιιέο άιιεο , θάλεη ηελ 

εθηξσζνχια ηεο, ζηε θιηληθή μελνδνρείνπ, ζε δσκάηην κε ηδάθη + ζνθνιαηάθηα θαη κε κηα  

πξνζσπηθή λνζνθφκα δίπια λα πξνζηξέρεη ζε θάζε ηεο αλάγθε. 

Ο ζθελνζέηεο ζπλεηδεηά αθήλεη ειεχζεξν ηνλ ζεαηή λα απνθαζίζεη αλ είλαη ππέξ ε θαηά, γηαηί 

φπσο ιέεη «ε δνπιεηά ηνπ δελ είλαη ηα εχθνια ζπκπεξάζκαηα αιιά ην λα ζέηεη εξσηήκαηα»  Καη 

απηή είλαη κηα ζέζε. 

Γελ ην θξχβσ φκσο φηη φια κνπ ηα θχηηαξα θαη πηζηεχσ θαη δηάθνξσλ άιισλ απφ ηνπο ζεαηέο, 

ρξεηάδνληαλ λα αθνχζνπλ ιίγν ηελ πξσηαγσλίζηξηα (πνπ θπιαθίδεηαη ηειηθά) λα ππεξαζπίδεη 

απηφ πνπ έθακλε ηφζν ζπλεηδεηά. Να ηα βάδεη έζησ ιίγν, κε ηελ θαηεζηεκέλε ππνθξηζία, απηψλ 

πνπ έηζη θη αιιηψο είλαη ππεξάλσ ησλ απαγνξεχζεσλ πνπ νη ίδηνη επηβάιινπλ ζηνπο πνιινχο 

άιινπο, θαη πνπ ζπρλά νη «πιεζσξηθά» πξνλνκηνχρεο δσέο ηνπο, είλαη ε ξίδα ηνπ θαθνχ γηα ηε 

δσή πνιιψλ απ‘ απηά ηα αγέλλεηα παηδηά πνπ <λνηάδνληαη ηφζν> θαη πνπ ηειηθά έρνπλ ηελ 

αηπρία λα γελλεζνχλ. 

Ε. Δπξηπίδνπ 

———————————————————————————— 

Παηδηά-πεηξακαηόδωα ζε θξαηηθή κειέηε ηωλ ΗΠΑ γηα ρεκηθέο νπζίεο 

 

πσο είλαη γλσζηφ, ν θαπηηαιηζκφο επηδηψθεη λα κεηαηξέςεη ηα πάληα ζε ηδηνθηεζία. Μάιηζηα, 

ελλνεί ηελ ειεπζεξία σο ηδηνθηεζία ηνπ εαπηνχ (θαη ζπλεπψο, δνμάδεη εθείλε ηελ αιινηξίσζε 

ηεο απζεληηθήο ειεπζεξίαο πνπ ιέγεηαη κηζζσηή εξγαζία).   Δπεθηείλνληαο απηή ηελ παζνινγία 

ζην ινγηθφ ηεο ζπκπέξαζκα,  βγαίλνπκε ζην φηη ηα παηδηά ζνπ είλαη θαη απηά ηδηνθηεζία ζνπ θαη 

φρη άηνκα.    Ζ ρνχληα ηνπ Bush έθηαζε ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα.Ζ Τπεξεζία Πξνζηαζίαο 

Πεξηβάιινληνο (ΤΠΠ), πνπ δηεπζχλεηαη απφ άηνκα πνπ δηφξηζε ν Bush, ζρεδηάδεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θησρά παηδηά σο πεηξακαηφδσα ζε κηα λέα κειέηε γηα γεσξγηθά εληνκνθηφλα. 

Αλαδεηεί εηζξνή δεδνκέλσλ, γηα κηα λέα πξνηεηλφκελε κειέηε ζηελ νπνία ηα λήπηα ησλ 

ρακεινχ εηζνδήκαηνο νηθνγελεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζα παξαθνινπζνχληαη γηα επηπινθέο ζηελ 

πγεία ηνπο θαζψο ζα εθηίζεληαη ζε ρεκηθά γλσζηά σο ηνμηθά, γηα πεξίνδν δχν ρξφλσλ.   

ηνρεχεη ζην λα δεη πψο ηα ρεκηθά κπνξεί λα θαηαπνζνχλ, λα εηζπλεπζνχλ θαη λα 

απνξξνθεζνχλ απφ παηδηά βξεθηθήο ειηθίαο κέρξη ηξηψλ εηψλ.  Δλψ απηφ αθνχγεηαη θάπσο 

δνθεξφ, νη ραξνχκελνη ηχπνη ζηελ ΤΠΠ νλφκαζαλ ηελ λέα ηνπο κειέηε CHEERS (Children‘s 

Environmental Exposure Research Study) δειαδή Μειέηε Παηδηψλ θαη ηνπ Πεξηβάιινληφο ηνπο 

[Cheer ζεκαίλεη ραξνπνηψ].Βέβαηα, θαλέλαο δελ εμαλαγθάδεηαη ππφ ηελ απεηιή φπινπ λα ιάβεη 

κέξνο.  ρη, ν ηξφπνο είλαη ν νηθνλνκηθφο εμαλαγθαζκφο. Οη θησρνί ζα ακεηθζνχλ γηα ηελ ρξήζε 

ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο απφ ην θξάηνο κε $970, κηα δσξεάλ βηληενθάκεξα, κηα κπινχδα θαη έλα 

θνξληδαξηζκέλν γξάκκα εηο έλδεημε εθηίκεζεο.   Ση επθαηξία !Δίλαη απηνλφεην φηη ζηελ ρψξα 
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ησλ ειεχζεξσλ (αγνξψλ) ππάξρνπλ θάπνηνη γνλείο αξθεηά απεγλσζκέλνη γηα λα δερηνχλ ηελ πην 

πάλσ πξνζθνξά. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ κειέηε, επηιέρηεθαλ απφ έμη θιηληθέο θαη ηξία 

λνζνθνκεία ζην Jacksonville ηεο Florida, φπνπ θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηηο κηζέο γέλλεο γίλνληαη 

απφ κε-ιεπθέο κεηέξεο θαη ην 62% έρνπλ ιάβεη κφλν πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Δλψ ε κειέηε δελ απαηηεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απμήζνπλ ηελ ρξήζε ησλ 

ρεκηθψλ, νη αηηεηέο πξέπεη λα θάλνπλ ηαθηηθή ρξήζε ηνμηθψλ ρεκηθψλ κέζα ζην ζπίηη.   Απηφ 

πηζαλφλ λα νδεγήζεη ηνπο ρακεινχ εηζνδήκαηνο αηηεηέο λα απμήζνπλ ηελ ρξήζε ηνμηθψλ 

ρεκηθψλ ψζηε λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ ακνηβή θαη έηζη λα βάινπλ ηα παηδηά ηνπο ζε 

απμεκέλν θίλδπλν.Καη πνηνο ρξεκαηνδνηεί απηή ηελ κειέηε;   Ζ ΤΠΠ πήξε 2.1 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα απφ ην Ακεξηθαληθφ πκβνχιην Υεκείαο (ΑΥ), έλα κέησπν ζπκθεξφλησλ ηεο ρεκηθήο 

βηνκεραλίαο πνπ πεξηιακβάλεη κέιε φπσο ε Dow Chemicals, ε Exxon (πεηξειατθφο θνινζζφο) 

θαη ε Monsanto (πνιπεζληθή γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ).   Άηνκα πνπ 

θξηηηθάξνπλ ηε κειέηε επηζεκαίλνπλ φηη ε πξνέιεπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζα εγγπεζεί πσο ηα 

απνηειέζκαηα ζα είλαη κεξνιεπηηθά ππέξ ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο.   Να κελ μερλνχκε βέβαηα 

θαη ηα ζέκαηα εζηθήο φζνλ αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εμαζιησκέλσλ παηδηψλ ησλ 

θησρφηεξσλ, ιηγφηεξν κνξθσκέλσλ θαη πην απεγλσζκέλσλ αλζξψπσλ σο πεηξακαηφδσα. 

Έρεη θαη ρεηξφηεξα. Σν ΑΥ θαη ε ΤΠΠ γλσξίδνπλ εδψ θαη δεθαεηίεο ηα πςειά επίπεδα 

ηνμηθφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρεκηθψλ πνπ κειεηνχληαη ζ‘ απηή ηελ έξεπλα, θαη ηελ αξλεηηθή 

ηνπο επίδξαζε πάλσ ζε αλζξψπνπο.   Απηά είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλα ζε πνιιέο κειέηεο.   Σν 

θιεηδί είλαη φηη ηα πξντφληα έρνπλ καθξνπξφζεζκεο επηπινθέο ζηελ πγεία, ελψ ε λέα κειέηε 

είλαη γηα δχν ρξφληα θαη απηφ ζεκαίλεη πσο ην ΑΥ κπνξεί λα δηαθεκίδεη ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηεο ΤΠΠ, αθνχ δε ζα ππάξρνπλ πξνθαλείο βξαρππξφζεζκεο 

επηπινθέο.   Δθηφο απφ ην λα βειηηψλεη ηε δηαθήκηζε, ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην ιφκππ ηεο 

ρεκηθήο βηνκεραλίαο γηα πην ραιαξή λνκνζεζία γηα απηά ηα πξντφληα. Ζ ηερληθή απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ΑΥ εδψ θαη δεθαεηίεο. 

[ηηο 11/11/2004, ε ΤΠΠ αλαθνίλσζε ηελ αλαβνιή ηεο έλαξμεο ηεο κειέηεο σο ηηο αξρέο ηνπ 

2005 ιφγσ «ηειηθήο αλαζεψξεζεο». Ο Οξγαληζκφο Καηαλαισηψλ Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ θαζπζηέξεζε απηή γηα λα δεηήζεη δηθαζηηθά ηνλ κφληκν ηεξκαηηζκφ απηήο ηεο 

θαθνκεηαρείξεζεο ησλ παηδηψλ θησρψλ νηθνγελεηψλ απφ ηε ρεκηθή βηνκεραλία.]  

 

Απφ ηελ εθεκεξίδα «Freedom» ηεο 27/11/04 
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Αλνηθνδόκεζε ή Κνηλωληθή Πνιηηηθή Bush! 

 

Σν παξαθάησ θείκελν είλαη κηα πεξίιεςε απφ έλα άξζξν πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ 

αληηεμνπζηαζηηθή εθεκεξίδα ―Bαβπισλία‖.  Σν άξζξν, πνπ ππνγξάθεη ν Dennis Fox 

(ακεξηθαλφο αθαδεκατθφο, αλαξρηθφο θαη πνιηηηθφο αθηηβηζηήο), πξαγκαηεχεηαη ηελ πνιηηηθή, 

θπξίσο, θαηάζηαζε ζηελ Νέα Οξιεάλε δχν κήλεο κεηά ηνλ ηπθψλα Καηξίλα.   χκθσλα κε ηνλ 

D.  Fox  ν ηπθψλαο  «… απνθάιπςε θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηε δχλακε ηεο θχζεο  (…), εηθφλεο 

θαηαζηξνθήο θαη ζαλάηνπ καδί κε ηνπο αδέμηνπο θπβεξλεηηθνχο ρεηξηζκνχο».Ζ θπβέξλεζε Bush 

εθηφο απφ ην λα επηηίζεηαη ζηνπο δηάθνξνπο ―ερζξνχο‖ ζην εμσηεξηθφ, δεκηνχξγεζε ην Σκήκα 

Δζληθήο Αζθαιείαο γηα λα πξνζηαηεχζεη ηηο ηνπηθέο θαη νκνζπνλδηαθέο αξρέο.  Ζ ιεηηνπξγία 

ηνπ ηκήκαηνο εμαζθαιίζηεθε κε δηάθνξεο πεξηθνπέο απφ ―θνηλσληθά έξγα πξνζηαζίαο‖ γηα ηελ 

αγνξά δηαθφξσλ εμνπιηζκψλ, επηθνηλσληαθψλ, φπισλ θαηαζηνιήο θαη δηάθνξεο 

ππεξηερλνινγίεο… Παξ‘ φια απηά νη ΖΠΑ απέδεημαλ αθφκα κηα θνξά ηελ αληθαλφηεηά ηνπο λα 

αληηκεησπίζνπλ ηέηνηνπ ηχπνπ θαηαζηξνθέο.  Σαπηφρξνλα, ηα Μ.Μ.Δ θαηεγνξνχλ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο πιεγέληεο πνπ έκεηλαλ εγθισβηζκέλνη, σο ππεχζπλνπο πνπ δελ θαηάθεξαλ λα ζσζνχλ(?).   

Κάλνπλ ιφγν γηα ―πεξηζηαηηθά βίαο θαη αλαξρίαο‖ θαη δε δίλνπλ έκθαζε νχηε ζηηο πξνζπάζεηεο 

ησλ απιψλ αλζξψπσλ λα απηννξγαλσζνχλ, κέζα απφ απζφξκεηεο θαη εζεινληηθέο νκάδεο, νχηε 

θαη ζηελ παξεκπφδηζε ησλ πξνζπαζεηψλ απηψλ απφ ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο.  

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαξρηθή νκάδα ―Foods not Bombs‖, πνπ κε θίλδπλν ζπιιήςεσλ έθαλε 

πξάμε ηελ αιιειεγγχε, δεκηνπξγψληαο θνηλνηηθά ζπζζίηηα. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ 

νη ζπληεξεηηθνί δεηάλε ρακειφηεξνπο θφξνπο, ελψ νη θηιειεχζεξνη πξνηείλνπλ πξνγξάκκαηα 

ελάληηα ζηε θηψρεηα.   Καλείο δελ θάλεη ιφγν γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο θνηλνηηθήο δφκεζεο θαη 

ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ πιεκκχξσλ, γηαηί θνζηνινγηθά δελ ζπκθέξεη ζηηο εξγνιεπηηθέο 

εηαηξείεο.   

Γηα ηνλ D.F. ην «…πην πηζαλφ θαη ξεαιηζηηθφ ζελάξην, κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο είλαη φηη, 

ε θπβέξλεζε, ζπλεπηθνπξνχκελε απφ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο, ζα πξνζπαζήζνπλ κε 

απηήλ ηελ επθαηξία λα κεηαηξέςνπλ ηελ Νέα Οξιεάλε ζε κηα πην ―θαζαξή‖ θαη πιεζπζκηαθά 

ιεπθή πφιε απ‘ φηη ήηαλ.».   

Ζ Νέα Οξιεάλε είλαη κηα πεξηνρή φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ είλαη καχξνη πνπ δνπλ θάησ 

απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο.  Ο D.F. θάλεη κηα αλαθνξά ζ‘ απηνχο πνπ θαηάθεξαλ λα μεθχγνπλ 

θαη γηα ην φηη ζα επηιέμνπλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε άιιεο πεξηνρέο ή πνιηηείεο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνπο ην ρακειφ βηνηηθφ επίπεδν θαη ηε θηψρεηα ζηελ νπνία δνχζαλ.  

Ο ζηξαηφο ελδπλακψλεηαη, κπνξεί λα παξεκβαίλεη νπνπδήπνηε θαη λα θαηαζηέιιεη αλελφριεηνο 

βνεζψληαο «ζεκαληηθά ηηο θπβεξλεηηθέο αξρέο λα θαηαζηέιινπλ ηε ιατθή νξγή, εηδηθά ζε 

πεξηφδνπο θνηλσληθήο αλαηαξαρήο ζην εγγχο κέιινλ»…. 

Γηα ηε κεηάθξαζε, 

Punkunin@hotmail.com 

mailto:Punkunin@hotmail.com
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Γηα ηηο Φάιηεο 

Οη Φάιηεο* μεθίλεζαλ ην 2005 σο ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ ηεο νκάδαο αληηπιεξνθφξεζεο 

ΆηπΠΟο κε ην ζθεπηηθφ φηη έλα ηέηνην πεξηνδηθφ, πέξαλ απφ ηελ εηδεζενγξαθία, ζα απνηεινχζε 

θαη ηε βάζε γηα αλάπηπμε ηνπ δηαιφγνπ αλάκεζα ζε δηάθνξα άηνκα θαη νκάδεο, θάηη πνπ ζηελ 

Κχπξν ήηαλ ηφηε πξαθηηθά ζρεδφλ αλχπαξθην. Μεηά απφ 3 ρξφληα δηεξγαζηψλ θαη κε ηε 

γεηηνληθή εμέγεξζε λα ζπξψρλεη θαη ζην δηθφ καο ρψξν ηηο δηεξγαζίεο θαζνξηζκνχ ζε πνιηηηθφ 

θαη θνηλσληθφ επίπεδν πξνβάιιεη μαλά, ζε πην ψξηκε κνξθή, ε ίδηα αλάγθε: ηεο ζπλεχξεζεο 

δηαθφξσλ αθεηεξηψλ ζθέςεο, ηάζεσλ θαη πξαθηηθψλ. Ίζσο έηζη λα θαλεί εθ λένπ πνχ βξίζθεηαη 

ε ελαιιαθηηθή-ειεπζεξηαθή ζθέςε, πνηεο ξηδνζπαζηηθέο ηδέεο ππάξρνπλ θαη πνηεο κπνξεί λα 

είλαη νη θαηλνχξηεο κνξθέο πνιηηηθήο δξάζεο κε ηα λέα δεδνκέλα. 

Ξέξνπκε φηη νη θαηεζηεκέλεο θνηλσληθέο δνκέο βαζίδνληαη ζε έλλνηεο κε θαηεζηεκέλν 

θνηλσληθφ πεξηερφκελν. Θέινπκε λα αλαηξέςνπκε απηφ ην πεξηερφκελν. Θέινπκε λα 

δηαξξήμνπκε ηα ππάξρνληα πιαίζηα αληίιεςεο θαη λα απαιινηξηψζνπκε ηηο ιέμεηο απφ ηηο 

λενθηιειεχζεξεο ηνπο ζεκαζίεο -λα θαηαλνήζνπκε ηελ ειεπζεξία σο θάηη πέξαλ ηεο αγνξάο, ηελ 

εξγαζία σο θάηη πέξαλ ηεο δνπιείαο, ηελ αμία σο θάηη πέξαλ ηεο πνζφηεηαο, ηελ 

ζεμνπαιηθφηεηα σο θάηη πέξαλ ηεο δηαθήκηζεο, ηελ αζθάιεηα σο θάηη πέξαλ ηεο αζηπλφκεπζεο, 

ηελ θνηλφηεηα σο θάηη πέξαλ ηνπ έζλνπο. Θέινπκε λα αλνίμνπκε ζέκαηα πνπ ε εμνπζία θξαηά 

θιεηζηά γηαηί δπλακηηίδνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλ(ελ)νρή. 

Θέινπκελ λα ‘λλνίμνπκελ ΦΑΛΗΔ! ** 

Πξνζθαινχκε θαιηαδψξνπο*** γηα δηρηχσζε θαη ζπλεξγαζία. ρνιηάζηε ή ζηείιεηε καο βίληεν, 

θσηνγξαθίεο, άξζξα, ζπλεληεχμεηο, απφςεηο, αλαιχζεηο ζην falies@mail.org 

—————————————————————————————— 

*Φάιηεο = ηερλεηέο ηξύπεο ζε κεηαιιείν πνπ δεκηνπξγνύληαλ κε ηε ρξήζε θαιηνκεραλήο (είδνο θνκπξεζέξ), όπνπ 

ηνπνζεηνύζαλ  εθξεθηηθέο ύιεο γηα εμόξπμε ηνπ κεηαιιεύκαηνο. 

**Αλλνίω θάιηεο = (θξάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θππξηαθή θαζνκηινπκέλε,  κεηαθνξηθή έλλνηα) 

ακθηζβεηώ     ηα δεδνκέλα, ηαξάδω ηα λεξά, αλνίγω λέα ζέκαηα . 

***Φαιηαδώξνη = νκάδεο κεηαιιωξύρωλ πνπ ρεηξίδνληαλ ηηο θαιηνκεραλέο ζηα θππξηαθά κεηαιιεία 

*θαη *** : από ην “Μηθξά Χέξηα, Η ζπλεηζθνξά ηωλ παηδηώλ ζηα κεηαιιεία ηεο Κύπξνπ ηνλ 20ν αηώλα”, Λνπθάο 

Αληωλίνπ, Κέληξν Μειέηεο ηεο Παηδηθήο θαη Εθεβηθήο Ηιηθίαο, Λεπθωζία, 2004 

mailto:falies@mail.org
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Οη πξώηεο 4 ειεθηξνληθέο εθδόζεηο βξίζθνληαλ ζην αξρείν ηωλ Φάιηωλ ζηε δηεύζπλζε www.falies.org, ην νπνίν ηώξα 

έρεη θαηεβεί, 

ελώ θάπνηα θείκελα ππάξρνπλ θαη ζηελ δεύηεξε καο δηεύζπλζε/απόπεηξα 

http://falies.wordpress.com. 

Tα θείκελα απηά έρνπλ επαλαθνξηωζεί ζην “Παιηόηεξα Αξρεία Φάιηωλ” ζην νπνίν κπνξείηε λα έρεηε πξόζβαζε από 

ηελ Αξρηθή ζειίδα ή θάλνληαο θιηθ 

εδώ http://falies.com/παιηφηεξα-αξρεία-θάιησλ 

 

http://www.falies.org/
http://falies.wordpress.com/
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